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RESUMO 

A digressão: um musical de Desenvolvimento Profissional, é um documento 

elaborado por um estudante estagiário de Educação Física, no âmbito do Estágio 

Profissional, inserido no segundo ciclo de estudos em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, realizado numa escola do mesmo distrito. Este 

documento encontra-se redigido sob a forma de escrita metafórica, 

direcionando-o para a participação de um Vocalista numa digressão musical, que 

se subdivide em sete capítulos. O primeiro capítulo, “A Digressão”, contextualiza 

a realização e conteúdo do presente documento. O segundo capítulo, “O 

Vocalista”, caracteriza e explicita as expetativas do estudante-estagiário perante 

o estágio profissional. O terceiro capítulo, “Enquadramento da Digressão”, 

apresenta o enquadramento do legal e institucional do estágio, o entendimento 

do estudante estagiário relativamente à escola como instituição e caracteriza a 

escola em que o mesmo ocorre, a professora orientadora, a professora 

cooperante e o núcleo de estágio. O quarto capítulo, “A Orquestra”, destina-se à 

detalhada caracterização das turmas que lhe foram atribuídas. O quinto capítulo, 

“A Música”, revela a conduta do estudante-estagiário desde a sua conceção de 

ensino à realização do processo de ensino aprendizagem. O sexto capítulo, 

“Relação com o público”, apresenta a sua intervenção na comunidade escolar e 

as atividades desenvolvidas. O sétimo capítulo, “Problemas percecionados por 

professores iniciantes no processo de formação”, refere-se à realização de um 

estudo de investigação no âmbito dos problemas dos professores iniciantes, 

como forma de entender o seu próprio processo de formação e de se 

desenvolver profissionalmente. O oitavo e último capítulo, “Balanço da 

digressão”, comporta a conclusão e referências bibliográficas do presente 

documento.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 
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ABSTRACT 

The Tour: a musical of Professional Development, is a document elaborated by 

an intern student of Physical Education, in the scope of a Practicum training, 

inserted in the second cycle of studies in Teaching of Physical Education in Basic 

and Secondary Education of the Faculty of Sports of the University of Porto, held 

at a school in the same district. This document was written in the form of metaforic 

writing, directing it to the participation of a Vocalist in a Musical  Tour, which 

is divided into seven chapters. The first chapter, “The Digression”, contextualizes 

the realization and content of this document. The second chapter, “The Vocalist”, 

characterizes and explains the beginning teacher expectations before the 

professional internship. The third chapter, “The Tour Frame”, presents the legal 

and institutional framework of the internship; the intern student's understanding 

of the school as an institution; the description of the school in which it occurs, the 

advising teacher, the cooperating teacher and the internship group. The fourth 

chapter, “The Orchestra”, addresses the detailed characterization of the classes 

that have been assigned. The fifth chapter, “The Music”, reveals the intern 

student conduct starting from his conception of teaching, to the extension of his 

performance in the context of teaching The sixth chapter, “Relationship with the 

public”, presents his intervention in the school community and the developed 

activities. The seventh chapter, “Perceived Problems of Beginning Teachers”, 

presents a research study about the problems of beginning teachers, as a way of 

understanding the training process on a general and individual way. And the 

eighth, and last chapter, is about the final summary, conclusion and bibliographic 

references of the presented document.  

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; BEGINNING 

TEACHER; TEACHER TRAINING; PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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1.1 DIGRESSÃO 2018/2019 

Acendem-se as luzes do palco, ouvem-se os instrumentos heterogeneamente 

desafinados, de cada músico, e saluto e agradeço a todos a presença neste 

espetáculo. Cantem comigo este musical ao passo a que o lêem e guardem-no 

na memória tão profunda e vividamente quanto eu. Convido-vos a, de 

imaginação e sentidos bem abertos, experienciarem os pensamentos de um 

estudante-estagiário no seu primeiro ano como docente.  

 

Esta digressão eclode através do presente documento que se denomina 

Relatório de Estágio (RE) e discorre acerca do Estágio Profissional (EP), inserido 

no plano de estudos do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), no ano letivo 2018/2019, numa escola cooperante situada no 

distrito do Porto.  

 

O presente documento e a Prática de Ensino Supervisionada (PES) foram ambos 

orientados por uma professora orientadora (PO) da FADEUP e uma professora 

cooperante (PC) da escola cooperante. A prática pedagógica ocorreu em 

contexto de Núcleo de Estágio (NE), no qual estive inserido, constituído por três 

estudantes-estagiários, a PC e a PO. 

O EP apresenta-se como um período transitório de fusão do conhecimento 

académico e conhecimento profissional, presumindo que essa 

complementaridade tem um papel fundamental no processo de aprendizagem 

da docência. Esta desassociação de uma mera especialização e tecnicalidade 

ligada à profissão e a esta etapa da formação, assenta na perspetiva de Gomes 

et al. (2013), do EP como local de formação do professor como pessoa e de 

construção e aferição da sua identidade profissional através de uma ação 

vivenciada, reflexiva e crítica. Como espaço temporal o EP demarca-se pela 

responsabilidade, na aplicabilidade de conhecimentos e competências 

adquiridos na formação inicial, num contexto real e impactante na formação 

educativa de alunos do Ensino Básico e Secundário. Devido a estas 

características, a PC e PO assumem um lugar de relevo e garantem o sucesso 

da intervenção pedagógica do EE por meio de um acompanhamento constante 
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do processo, auxilio nas suas tomadas de decisão e supervisão relativa ao 

trabalho que lhe é exigido.  

A elaboração deste documento extrapola o conceito de mera realização de uma 

tarefa inerente ao EP, possibilitando o confronto da ação com a reflexão e com 

a literatura, revelando o seu contributo para a minha edificação pessoal. As 

expetativas no que concerne à sua realização basearam-se na sustentada 

viabilidade de escrutinar, analisar, refletir e repensar a minha prática, permitindo 

o reajustamento da minha ação em função das problemáticas que surgiram. O 

seu conteúdo é o espelho do meu desenvolvimento profissional e pessoal ao 

longo deste ano letivo. A sua organização foi concebida numa divisão por oito 

capítulos. O primeiro - “A Digressão” contextualiza a realização e conteúdo do 

RE; o segundo – “O Vocalista” refere-se ao meu “eu” no domínio pessoal, com 

respetiva caracterização e timeline de expectativas em relação ao EP; o terceiro 

capítulo referente ao – “Enquadramento da Digressão” engloba o 

enquadramento legal e institucional do EP, o entendimento que possuo do EP e 

da escola como instituição e a caracterização do NE, PC, PO e da escola 

cooperante; o quarto capítulo – “A Orquestra” corresponde à caracterização das 

turmas e alunos que foram o alvo da minha prática pedagógica e do processo 

ensino-aprendizagem; no quinto capítulo – “A Música” debruço-me acerca da 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, da minha conceção de 

ensino, do planeamento, da realização, da reflexão e da observação e avaliação; 

o sexto – “Relação com o público” refere-se às atividades realizadas no âmbito 

das relações estabelecidas com a comunidade escolar; o sétimo capítulo diz 

respeito ao estudo de investigação-ação (I-A) que realizei neste último ano de 

formação, debruçando-se sobre uma compreensão mais abrangente acerca do 

processo de formação de professores e o seu contributo para o meu 

desenvolvimento profissional; e o oitavo, e último capítulo comporta a conclusão 

e referências bibliográficas deste documento.  
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2.1TENOR 

 

“Sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo, 

Espécie de acessório ou sobressalente próprio, 

Arredores irregulares da minha emoção sincera, 

Sou eu aqui em mim, sou eu. 

 

Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. (…)” 

 

Álvaro de Campos, in “Poemas 

Fernando Pessoa 

 

Henrique Castro Silva. Natural de Cortegaça, pequena vila do distrito de Aveiro. 

Desde tenra idade conhecido como irrequieto, de energia interminável, 

expressivo e dono de uma inquietude fora do comum. Criado em Ovar, numa 

casa com um enorme espaço exterior, repleto de relva, terra, escadas, muros e 

pátios, em que os dias eram sempre longos e preenchidos. A imaginação e a 

companhia ditavam o dia, uma vez que o final de tarde estava sempre destinado 

a um banho à prova de tudo. Cresci numa família em que reinavam duas paixões 

desportivas, o Automobilismo e o Futebol (Clube do Porto). Ao contrário do meu 

irmão mais velho, aficionado deste primeiro, eu só queria correr de um lado para 

o outro e, preferencialmente, de bola no pé.  

 

A minha mãe, enorme incentivadora da minha prática desportiva, inscreveu-me 

no futebol desde cedo, porventura também já aborrecida com a minha 

incontrolável necessidade de movimento, principalmente dentro de casa. 

Entusiasmado e de sorriso rasgado comecei a jogar futebol no clube da 

freguesia, o Sporting Clube de Esmoriz. Desses tempos, recordo com saudade 

os jogos e “treinos” caseiros com o meu pai, o meu irmão e o meu tio. Foi também 

graças a eles que me apaixonei pelos valores do Desporto. 

 



 

8 
 

A minha infância foi rica em experiências desportivas, que não se cingiram 

apenas ao futebol. A adaptação ao meio aquático e as aprendizagens da natação 

ocorreram dentro do seio familiar, com a ajuda do meu pai e do meu irmão e 

foram por isso carregadas de significado. Ao vivermos no litoral, o Verão sempre 

foi sinónimo de voleibol de praia com os amigos e constante contacto com o mar.  

Quando a minha família mudou de residência, entrei no 2º Ciclo do Ensino Básico 

e a minha mãe matriculou-me no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. 

Apesar de ainda ter jogado futebol no União de Lamas, fez-se rogar o ditado – 

“mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”1. Numa escola nova, com 

colegas novos e depois de uma aula de EF, vi pela primeira vez um vídeo de 

Taekwondo dos Jogos Olímpicos de Sidney. Naquele momento fez-se um click 

de entusiasmo por uma modalidade que nunca tinha experimentado, mas que, 

aos meus olhos, concedia asas aos seus praticantes. O meu descontentamento 

com algumas condutas que passavam impunes no dirigismo do futebol, também 

contribuiu para que lhe desse uma oportunidade, e de lá, nunca mais quis sair. 

Ao longo de seis anos de prática acumulei competições, graduações e atingi os 

pontos mais altos da minha carreira desportiva no Taekwondo com a medalha 

de bronze no Campeonato Nacional de Juniores e medalha de prata no 

Campeonato Nacional Universitário. Aliás, a prática federada da modalidade só 

passou para segundo plano quando conciliá-la com faculdade e trabalho se 

tornou impossível, mas até aí o Desporto continuou presente na minha vida. 

Licenciei-me na minha área de eleição, a EF, com especialização no Exercício 

Físico e Saúde. A minha vivência desportiva, residindo no Porto, atraiu-me para 

outras modalidades como o skate, o surf, e o treino funcional.  

 

A adicionar a estas experiências como atleta e praticante trago no meu currículo 

a experiência de treinador de Taekwondo, de dinamizador a nível escolar da 

Waboba (Water Bouncing Ball) aquando da entrada no mercado nacional, de 

participação em projetos de investigação como o Handball4Health, Eurofit 

(financiado pela comunidade europeia) e Football Fitness, tendo ainda lecionado 

aulas de Cycling e de Treino Funcional em ginásios particulares.  

                                                           
1 Luís Vaz de Camões in Sonetos: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades - soneto 092 
(1595) 
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Quanto a mim, considero-me perfecionista, atento, enérgico, perseverante e 

comunicativo. As minhas maiores dificuldades prendem-se em lidar com 

opiniões que carecem de fundamento, ou com comportamentos laxistas. Apraz-

me dizer, em função do que sou hoje, que o que me move são as emoções e as 

relações interpessoais, e que esse é talvez o fator decisional que vem traçando 

o meu percurso. O Desporto é carregado de partilha e de emoção e, não 

conseguindo imiscuir-me delas, é natural a minha procura pela homeostasia 

física e psicológica. Citando Bento (2004, p. 47) “Entendo e ensino a entender a 

vida como uma oportunidade de fazer amigos e de conviver com as diferenças 

das pessoas, que na sua diversidade nos causam espanto e admiração e nos 

fazem rir e chorar.”  

As já referidas relações interpessoais que estabeleci ao longo das minhas 

experiências desportivas, as minhas características e o impacto de ambas nas 

minhas conceções, princípios e valores, catapultaram-me para este mestrado e 

consequente processo de formação de professores. A minha intenção é não só 

a busca de conhecimento eclético mas possibilitar que seja um futuro agente 

ativo na mudança da sociedade pela incessante procura da holística excelência 

pessoal e profissional. No fundo, ambiciono ser, a par dos meus alunos, um 

construtor do que quiser(em) ser.     
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2.2 EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À DIGRESSÃO  

Voz afinada, vocalistas (EE) e Produtora (PC) do meu lado e ainda assim o chão 

a fugir-me debaixo dos pés. “Tive vários ensaios”, dizia a mim mesmo 

mentalmente, numa infrutífera tentativa de me tranquilizar. Como serão os 

músicos que me acompanham(?!), questionava. Calmo por fora e a borbulhar 

por dentro. Chegou o momento de cumprir o sonho! 

 

No momento em que terminei a minha licenciatura optei pelo MEEFEBS na 

FADEUP, por considerar que é o que me traz mais valências e que 

verdadeiramente me motiva. Essas motivações assentam na perspectiva crítica 

como vejo o sistema educativo, e por acreditar naquilo que podemos e que posso 

fazer, como uma das cerca de 70000 peças que formam o corpo docente 

português. A educação necessita de uma verdadeira reforma pós revolução 

industrial e a EF precisa de deixar de ser o parente pobre da Educação em 

Portugal.  

As minhas expetativas em relação ao EP tiveram início no momento em que a 

saída do resultado da colocação das escolas entrou no meu e-mail. 

A minha opção recaiu sobre a escola cooperante em que realizei o estágio 

devido a uma anterior colaboração num projeto de investigação de um mestrado 

de ensino, de um NE que aqui lecionava. Conhecedor das boas instalações para 

a lecionação da EF e das características da população escolar, a escolha foi em 

conformidade com os meus objetivos. Os reptos assentavam em vivenciar um 

EP tão desafiante quanto possível e, sendo conhecedor do selo de escola de 

referência para alunos invisuais, não pude deixar de ficar positivamente 

expectante com a minha realidade.  

As primeiras verdadeiras construções mentais das expetativas surgiram, 

naturalmente, face há imaginação da minha ação numa primeira experiência 

como docente. Confiante e motivado pelos bons resultados do meu percurso 

académico, encarei o EP como meio de aplicabilidade das minhas conceções de 

ensino e de mudança de paradigmas, em função da legitimidade da EF. Afinal, 

perante a sociedade atual nunca antes ecoou tão alto que “prescindir do 

desporto ou afrouxar na sua promoção e no cultivo do seu ideário equivale a 

empobrecer os cidadãos nas dimensões técnicas e motoras, éticas e estéticas, 

cívicas e morais, anímicas e volitivas; e a favorecer a proliferação do laxismo e 
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relativismo, do individualismo e da indiferença” (Bento, 2012, p. 7)2. Com 

convicções fortes relativamente aos modelos de ensino, centrei nelas as minhas 

primeiras posições ideológicas. Para possibilitar uma ação que expectava ser de 

rutura, presumia um ano de trabalho árduo, na busca da tão desejada 

competência. Previa que o seu caráter multifatorial fosse esbarrar com o meu 

perfecionismo e inconformismo, esperando que me levasse à excelência.  

A pré-conceção no que diz respeito há minha postura nas primeiras aulas era 

clara: iria ser um professor rigoroso, duro e de pouca afetividade, não fosse eu 

um EE, e poder posteriormente vir a ter dificuldades relativamente à indisciplina. 

Esta foi a primeira estratégia que delineei, meramente em função das 

expectativas. Aliás, recordava os melhores professores do meu percurso 

académico como os que usaram a mesma estratégia, de comportamento-

recompensa. O modus operandi era simples: providenciar à turma maior 

autonomia, liberdade e confiança de forma longitudinal, tanto quanto o seu 

comportamento fosse merecedor de tais recompensas. 

Tinha como expectativa confrontar-me, com as minhas falhas nas relações 

interpessoais e de conhecimento. Confrontar-me com os meus erros e com as 

minhas capacidades. Tinha como expectativa dar o verdadeiro salto no 

desenvolvimento profissional.  

 

Aos meus alunos esperava poder incutir-lhes espírito crítico e pensamento 

emancipado, para que fossem construtores do seu pensamento e conhecimento, 

não só comigo mas na vida. Esperava poder instiga-los a serem mais ativos, 

procurarem voluntariamente a prática desportiva, familiarizarem-se com a cultura 

desportiva portuguesa e a interiorizarem os valores do Desporto, através de 

vivências variadas e plenas, carregadas de significado. Esperava que o meu 

contributo de um ano de trabalho fosse maioritariamente para eles, e que, talvez 

sem se darem conta, a ação deles contribuísse para a construção do meu “eu”, 

numa aprendizagem invariavelmente bidirecional. Seriam eles os 

“protagonistas”, que expectava conseguir instigar a errar, a ousarem fracassar, 

e a aumentarem a sua literacia desportiva. Para isso, tentaria criar relações de 

                                                           
2 Bento, J. O., 2012, Carta aberta ao Sr. Ministro da Educação: Em defesa do Estatuto da 

Educação Física. 
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afeto e um clima de aprendizagem positivo, com a ambição de poder “tocar” de 

forma diferente o mundo de cada um deles.   

No que concerne aos elementos que colaborariam comigo durante o ano, 

expectava que constituíssemos uma verdadeira comunidade de prática (CoP) 

levando-nos, como estudantes-estagiários, a aprofundar e gerar novo 

conhecimento e a desenvolver novas competências (Batista & Queirós, 2015). 

Relativamente ao NE, nomeadamente aos meus colegas estudantes-estagiários, 

esperava que pudéssemos criar um clima de aprendizagem positivo pautado 

pelo trabalho colaborativo, pela partilha, pela cooperação e pelo peer teaching, 

através da utilização e desenvolvimento de capacidades como a observação e a 

comunicação.  

No que diz respeito à PC ansiava que fosse o reflexo do meu entusiasmo e a 

representação do profissional que idealizava: apaixonado pela docência e pelo 

Desporto, crítico, reflexivo, um poço de riqueza emocional e dominador de 

capacidades e conhecimentos inerentes ao exercício da docência. Além destas, 

da nossa relação profissional e do trabalho que desenvolveria, ambicionava 

exigência que fomentasse a minha excelência, flexibilidade, justeza e 

honestidade.  

 

Em relação à professora orientadora (PO) almejava que a nossa relação 

constituísse um vínculo de ligação permanente entre a Escola e a Faculdade. 

Esperava que se mostrasse disponível e aberta ao diálogo, mantendo a minha 

filiação à Faculdade e estabelecendo uma relação simultaneamente de auxílio à 

construção do relatório de estágio (RE) e de frontalidade em relação ao trabalho 

que desenvolveria, consciente dos objetivos ambiciosos a que meu auto 

proponho desde o início do meu processo de formação. Conhecedor da 

necessidade de realizar um projeto de I-A (Investigação-ação) expectava 

também da PO, auxílio nas tarefas inerentes à sua realização.  

 

No que tange à comunidade escolar perspectivava a criação de uma boa relação 

com o pessoal docente, não docente e com os alunos. Pretendia poder fazer 

parte da comunidade escolar como agente ativo, compreender o funcionamento 

da organização, gestão escolar e dos seus órgãos, na esfera da prática, além de 
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intrinsecamente entender o contexto em que fui inserido, nomeadamente na 

esfera da não neutralidade inerente. Perante o primeiro contacto com colegas de 

profissão aquando do exercício da mesma função, esperava poder começar a 

construir uma conceção mais específica relativamente ao corpo docente atual, 

baseando-me no contexto em que me inseriria.                       

 

Em suma, esperava que a exigência de um EP originasse intensas 

aprendizagens, fruto da riqueza de experiências pedagógicas, a partir das quais 

confrontaria expectativas e realidades (Flores, 1999).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
Enquadramento da Digressão
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3.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E INSTITUCIONAL DA DIGRESSÃO 

Anteriormente a qualquer ensaio reúno-me com o Maestro, que emoldura as 

partituras e a letra, fazendo referência ao seu enquadramento artístico e 

propósito profissional. A burocracia do projeto Digressão harmoniza a 

experiência dos seus intervenientes, como se de uma balada se tratasse, 

procurando que dela decorra uma sinfonia em sintonia.  

“A estrutura e funcionamento desta digressão (EP) consideram os princípios 

decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de Maio.” 

 A sua operacionalização, ocorre através da Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), que “(…) se entende como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teórica prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar (…), tendo como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analise, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as 

quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.”3 

Nesse sentido, o EP, além de ser uma UC regulamentada e institucionalizada 

que faz parte do segundo ciclo de estudos do MEEFEBS, é um espaço em que 

o EE experimenta a profissão, inserindo-se numa comunidade escolar, num 

contexto real “balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas 

condições locais das situações de educação e pelas condições mais próximas 

da relação educativa, obrigando à integração e interligação de várias áreas e 

domínios (…) de forma a retirar o formalismo das realizações e a promover as 

vivências que conduzam ao desenvolvimento da competência profissional”4. 

No processo que nele discorre, a PES, ocorre num contacto genuíno com a 

profissão que possibilita, no confronto com os seus desafios quotidianos, a 

construção da identidade profissional. Conforme enunciado no Regulamento do 

                                                           
3,4 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Normas orientadoras do Estágio 

Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário, ano letivo 2018/2019. 
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EP, a sua organização contempla três áreas de desempenho: a) Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, que engloba a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino; b) Área 2 – Participação 

na Escola e relações com a comunidade, que abarca todas as atividades não 

letivas realizadas pelo EE no âmbito da sua integração na comunidade escolar, 

aprofundamento do conhecimento das condições locais da relação educativa e 

exploração da ligação entre a escola e o meio; e c) Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional, que incorpora as atividades e vivências importantes na construção 

da competência profissional, promovendo a afiliação profissional, a colaboração 

e abertura à inovação.  

Perante o repto de se desenvolver profissionalmente, para que exerça 

competentemente a sua função, o EE deve dotar-se de “competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética 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 (…) tendo como 

determinantes os valores, a motivação e a atitude positiva face à profissão (..) 

que têm de ser trabalhados de forma sistemática.5”  

A interação entre os meandros da teoria e os meandros da prática, 

contextualizada no espaço escolar, realiza-se com a lecionação a uma turma 

residente, como seu professor titular de EF, e a uma turma partilhada, com os 

restantes estudantes-estagiários do NE, ao longo de um ano letivo.  

O projeto de formação do EE é continuamente orientado pela PC e pela PO, que 

se constituem intervenientes de relevo ao longo da sua realização. A PC, como 

a própria designação indica, coopera, auxilia, orienta, instiga, supervisiona e 

estrutura as ações, etapas, circunstâncias e situações que advêm da relação 

presencial do EE com a Escola. 

Além destes, o EE estabelece uma relação de proximidade com os colegas do 

NE, proveniente do contacto diário forjado, do trabalho colaborativo que realizam 

                                                           
5 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Normas orientadoras do Estágio Profissional 

do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, ano letivo 2018/2019. 
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e do elevado significado atribuído à partilha de experiências, medos, 

expectativas, dúvidas e conceções, originário da perceção de se situarem na 

mesma etapa do processo de formação e de terem realizado conjuntamente o 

primeiro ano deste ciclo de estudos.  

No que concerne à PO, a sua função de supervisão do processo incide sob a 

forma de acompanhamento e garantia de sucesso das relações entre os 

intervenientes supracitados, orientando as suas funções nesse sentido e 

fortalecendo através das suas, as funções da PC.  

Em suma, o EP assume-se como um processo de características únicas, reais e 

verdadeiras que permitem ao EE vivenciar a profissão na plenitude da sua 

autenticidade, com o intuito de se desenvolver profissionalmente como professor 

de EF. 



 

 
 



 

21 
 

3.2 ENTENDIMENTO DA DIGRESSÃO  

“Does anybody know what we are living for? 
I guess I'm learning, I must be warmer now 

I'll soon be turning, 'round the corner now (…)” 

“My soul is painted like the wings of butterflies 
Fairy tales of yesterday will grow but never die 

I can fly my friends” 

“The show must go on, yeah 
The show must go on 
I'll face it with a grin 
I'm never giving in 
On with the show” 

 

                                                  The Show Must Go On, in Innuendo  

Roger Taylor, John Deacon, Brian May e Freddie Mercury (1991) 

 

O EP assume-se como um processo complexo, em constante alteração, que 

constitui uma etapa determinante na formação de professores pela oportunidade 

de vivenciar genuinamente a profissão, através do confronto com as suas 

problemáticas e com a realidade escolar. Por conseguinte, caracteriza-se como 

uma fase de experimentação, tão importante quanto difícil (Queirós, 2014). 

A aprendizagem da docência inicia-se desde a escolarização inicial, pela criação 

de conceções e entendimentos na perspetiva de discente, sendo estas alvo de 

reflexão aquando do processo de indução e durante o processo de formação. 

Isto é, o contacto com a primeira experiência profissional permite ao professor 

iniciante compreender os valores, as atitudes, os conhecimentos e os 

comportamentos associados ao exercício da sua profissão (Flores, 1999), 

possibilitando que as anteriores conceções sejam revistas e adquiram 

significado nas relações com os demais atores e no confronto com as limitações 

do contexto institucional (Ambrosetti, Almeida, Calil, cit. por Pata, 2012). 

O objetivo da formação inicial dos professores é proporcionar-lhes os 

conhecimentos, a formação técnica, científica e pedagógica de base, bem como 

a formação pessoal e social adequada, como domínios dissociáveis ao exercício 

da função docente (Queirós, 2014). Neste sentido, a experiência prática de 

ensino, em contexto real, que se materializa na realização do EP, é reconhecida 
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na literatura como uma das suas componentes mais importantes (Chepyator-

Thomson & Liu, Hill & Brodin, O'Sullivan, Tang, cit. por Batista & Queirós, 2015).  

Neste período, entendido como de construção da profissão, o EE contacta com 

uma diversificada panóplia de papéis e funções com a pretensão de, 

paulatinamente, os assumir e apreender. Transversalmente à sua consecução 

tenciona-se que construa a sua identidade profissional de professor, resultante 

de uma construção individual e simultaneamente social, do conhecimento 

(Queirós, 2014). 

É, portanto, um terreno fértil para que possa aliar o conhecimento oriundo do 

processo de formação ao desenvolvimento de competências, apenas possível 

na confrontação com a ação. As dimensões pessoais assumem também um 

papel de relevo no exercício da profissão docente, manifestando-se nas 

capacidades de relação e de comunicação que definem o tato pedagógico 

(Nóvoa, 2009). A sua experiênciação altera a perceção da verdadeira aceção de 

docência, pela alteração de conceções e, mais significativamente, pelo 

desenvolvimento do conhecimento profissional docente. Para que se perpetue, 

segundo Nóvoa (2009, p. 9)“a formação de professores deve passar para 

“dentro” da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura 

profissional baseada numa combinação de contributos científicos, pedagógicos 

e técnicos, mas que tenha como âncora os próprios professores.” 

Perante este meu entendimento encarei o EP, não como um processo que se 

estende meramente à realização de tarefas, mas como uma verdadeira epopeia. 

Os seus acontecimentos seriam sempre grandiosos, quer positivos ou menos 

positivos, refletindo conflitos interiores, pessoais e profissionais de quem procura 

ativamente a auto-superação. Nessa constante análise aos meandros da 

profissão torna-se necessário adotar uma postura reflexiva e investigativa em 

relação à própria prática profissional, numa perspetiva de autoformação, perante 

o caráter multifatorial da aprendizagem da docência, repleta de complexidade, 

desafios e de emoções (Arends, cit. por Flores, 1999). 

Conjeturo que face à intensidade das suas vicissitudes, à paixão que nutro pela 

área da docência e pelo Desporto e ao suporte que a literatura promove acerca 

da sua importância, este período seja marcante no meu futuro desempenho no 
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âmbito educacional e profissional, com profundo contributo para a minha 

edificação pessoal.  

Por consequência, posiciono a valência central do meu EP numa perspetiva 

interacionista, centrado nas relações que estabeleço com a comunidade escolar 

e com os restantes intervenientes deste processo. O desejo que dele advém, 

assenta na sensação de verdadeira correspondência há minha satisfação, 

concretude e ambição profissional.  
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3.3 O PALCO COMO INSTITUIÇÃO 

Ao encarar o palco, ninguém se imiscui da importância de todos os outros para 

o sucesso da realização do concerto. A reciprocidade entre a plateia que os 

circunda e os músicos, vocalistas e solistas permite que ambos orquestrem uma 

nova composição musical, na materialização da partilha das palmas e 

agradecimentos e do som que irradia da voz e dos instrumentos. 

A escola é uma invenção histórica e construção social, contemporânea da dupla 

revolução industrial e liberal e por isso produto de processos complexos e nunca 

neutros. O seu propósito, na contemporaneidade da sua invenção, assentava 

em reptos que a caracterizavam e que se adequavam às necessidades sociais 

da altura, designadamente, aumentar o retorno imediato em produtividade, 

pacificação social e edificação do homem à imagem da sociedade “industrial” 

(Fino, 2001).   

Além de balizar o início da modernidade, a escola, “per se”, introduziu na 

sociedade uma instância educativa especializada que criou: o estabelecimento 

de relações sociais inéditas entre os elementos da sociedade que a envolvem e 

que nela participam, a relação pedagógica baseada na formação de classes, 

como modelo que supera a anterior relação entre mestre e aluno, e uma nova 

forma de socialização, de âmbito escolar, que viria a tornar-se hegemónica 

(Canário, 2005).  

Algumas das características deste tipo de escola “industrial” mantêm-se até à 

contemporaneidade atual, desarmando-a perante a massificação e parecendo 

esgotar-lhe a legitimidade além do prometido destino profissional dos alunos. A 

arregimentação e a falta de individualismo nas escolas são, respetivamente, 

exemplo e consequência de um processo organizativo de racionalização que 

lhes é imposto. A sua manutenção de forma longitudinal consubstancia-se no 

princípio de ensinar a muitos como se fossem um só (Azevedo, 2010). 

Apesar das modificações que se têm vindo a implementar a nível escolar, este 

paradigma ainda continua vigente e amplamente difundido, esbarrando com o 

desenvolvimento tecnológico e com a forma como a humanidade se encara e 

encara o mundo. Por um lado, a sociedade precipita o seu futuro vertiginosa e 

exponencialmente, assente na partilha continua, imensurável e facilmente 
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acessível de informação. Por outro, a escola, em certa medida, dissocia-se 

desse desenvolvimento social, separando-se da realidade autêntica e alienando-

se da impaciência da sociedade face à incapacidade de mudança dessa 

instituição (Fino, 2001).  

Contudo, atendendo à sua existência como instituição, a escola desempenha um 

papel fundamental na construção e unificação social, linguística e política das 

sociedades. Esse seu caráter é revestido de um conjunto de valores estáveis e 

intrínsecos que lhe conferem capacidade de desempenhar uma função de 

integração social, de preparar a inserção na divisão social do trabalho e de 

prevenir a anomia, essenciais à organização social (Canário, 2005). 

A ação dos docentes na escola como instituição deve incidir sob a confluência 

de ambas as realidades, ou seja, de preparar o presente para o futuro, apesar 

das barreiras estruturais existentes, atuando como agentes ativos na mudança.  

Nesse sentido pensar a escola é pensar na educação como promotora do 

desenvolvimento humano e na pedagogia, como base na qual assentam a 

educação escolar e social. Os alunos não podem mais ser standards, médias e 

objetos da educação escolar, mas merecedores de um olhar sobre si como seres 

humanos únicos que devem merecer a melhor hospitalidade e respeito pela sua 

singularidade, por parte desta instituição que os acolhe.  

A escola deve saber conceber-se como uma valiosa instituição da comunidade 

local com uma missão educativa específica, com a incumbência da educação 

escolar de todos os seus membros. O trabalho que desenvolve, juntamente com 

outras instituições da comunidade, deve apontar a diretrizes que se regem em 

prol do bem comum e de uma educação de qualidade para todos. O diretor, 

órgãos de gestão intermédia, docentes, funcionários, alunos e famílias têm de 

estar implicados diretamente nesta missão, através de dinâmicas pedagógicas 

e sociocomunitárias fundadas no encontro, re-conhecimento, na cooperação e 

no compromisso pessoal e social (Azevedo, 2010).  

A escola como espaço de ação educativa apresenta-se como um dos principais 

veículos de socialização, que não só ilustra os valores que orientam a sociedade 

e que esta quer transmitir, como cria e preserva uma cultura escolar, ou seja, um 

conjunto de aspetos transversais como práticas, valores e crenças, que a 
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caracterizam como instituição. A relevância deste domínio posiciona-a como 

organização idiossincrática, isto é, com capacidade de reinterpretação e 

adaptação dos elementos que compõe a cultura macro (Carvalho, 2006). 

A escola é por isso, sem margem para dúvida, uma instituição cultural, por 

encerrar um conjunto de elementos que refletem o contexto sociocultural em que 

se insere e, simultaneamente, produzir uma cultura interna que lhe é própria e 

que exprime a partilha existente entre os membros que a envolvem (António 

Nóvoa, cit. por Carvalho, 2006). 

No construto de instituição, cabe também o da escola como espaço, dedicado 

ao ensino, que cumpre muitas funções explícitas como educar, socializar e 

ensinar e outras ocultas como a reprodução de classes e dominação de 

determinados grupos sociais. A visão sobre o espaço-escola não pode limitar-se 

apenas às matérias de ensino, mas às lutas, conflitos e problemáticas que se 

dão longe e perto dela.  

O ensino é um ato político e de carregado cariz social, impossibilitando a 

neutralidade educacional. A neutralidade da escola não é mais do que um 

paradoxo e ainda bem. Os educadores são fruto das culturas em que se 

inseriram e em que se inserem, devendo viver a sua prática educativa em 

congruência com as suas opções livremente tomadas. É essa uma das maiores 

belezas da escola, a prática educativa, em que é reconhecida a sua política e o 

dever de respeitar os educandos ao não tratar de impor-lhes os nossos pontos 

de vista.
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3.4 O PALCO – ESCOLA COOPERANTE 

Para qualquer intérprete o palco representa o seu templo, é sagrado! Não o é no 

sentido explícito e religioso mas na grandeza da magia que é concedida a um 

“quadradinho” de espaço físico. Neste palco, as cortinas abrem-se em setembro 

e concedem possibilidades imensas a um complexo jogo de interações. A arte 

de palco é efémera e possível apenas ser vivida pela existência de um público, 

de músicos, solistas, vocalistas e demais intervenientes. No palco todos os dias 

são diferentes e tendem a ficar gravados na memória dos que por lá passam. O 

chão, as luzes, as cortinas e o backstage não falam, mas também não precisam. 

Quem o vê e sente sabe que carregam história e estórias.   

Quando entrei no meu “palco” já conhecia parte daquele espaço físico, devido a 

uma anterior colaboração com a escola em questão. Conhecia à priori que a 

escola cooperante dispunha já de algumas características que me levavam a 

crer que a minha escolha teria sido acertada: instalações requalificadas 

recentemente para a lecionação da EF, localização próxima da minha área de 

residência e estatuto de sede de um agrupamento de Território Educativo de 

Intervenção Prioritária (TEIP), constituindo-se como um terreno desafiante, tal 

qual desejava.  

Em relação à população escolar, informa-nos o Projeto Educativo da escola 

cooperante, que dadas as suas especificidades, a mesma apresentava índices 

preocupantes de absentismo e abandono. Por essa razão foi um dos 

agrupamentos designados TEIP de 1ª geração, que aprofundou de forma 

relevante a gestão flexível do currículo e um modelo de autoavaliação, através 

do Programa Integrado de Educação Formação (PIEF) de prevenção do trabalho 

infantil. 

O Agrupamento de escolas da qual faz parte foi criado em 2008, e é constituído 

por um conjunto de seis estabelecimentos educativos, contemplando Jardim de 

Infância, Ensino Básico e Ensino Secundário, contabilizando um total de 1200 

alunos.  

 

A sede do agrupamento é a escola cooperante, que se caracteriza pelas suas 

infra-estruturas recentemente requalificadas e que em muito contribuíram para a 
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minha perspetiva desta escola como uma instituição com excelentes condições 

para um ensino de qualidade. Além das suas sumptuosas dimensões a escola é 

dotada de um museu da ciência, um observatório meteorológico, diversos 

laboratórios de Química, Física e Biologia, uma biblioteca, um teatro, duas 

oficinas de arte, duas salas de desenho, cantina e bar, numerosas salas de aula, 

uma sala de professores, uma sala de diretores de turma (DT) e um gabinete de 

EF. Relativamente à prática desportiva, a escola conta com um pavilhão 

gimnodesportivo (PD1 e PD2), um ginásio pequeno (GP), um ginásio central 

(GC) e dois campos exteriores (Ext.).  

 

De todos estes espaços, além dos destinados à prática desportiva, o gabinete 

de EF foi, sem dúvida, o lugar que fizemos nosso. Aquela sala habitualmente 

desocupada, à primeira vista tacanha e diminuta, demarcou-se neste percurso 

pela imensidão de recordações de momentos que lá vivi, juntamente com NE e 

PC. Aquelas paredes viveram connosco um pouco de tudo, desde angústias, 

arrependimentos e deceções a sorrisos, entusiasmo, diálogo e confraternização. 

Aquele local passou a conhecer-se como a sala dos estudantes-estagiários, 

reconhecendo-lhe um ambiente confortável e levando a que, não poucas vezes, 

os professores da escola lá se juntassem a nós.   

 

A nível de material desportivo a escola encontra-se bem apetrechada qualitativa 

e quantitativamente para a lecionação das diferentes matérias de ensino, 

salientando-se, como já referi, as suas instalações. Apesar de algumas 

limitações, nomeadamente o reduzido número de balizas no PD e reduzido 

número de bolas de Futebol e Basquetebol, estas não constituem óbices ao 

processo ensino-aprendizagem, sobrelevando as capacidades de adaptação, 

planeamento e de aplicação de estratégias dos professores.  

 

A ocupação dos locais de prática desportiva vai rodando entre os professores e 

respetivas turmas, e é estabelecida pela elaboração de um roulement. Assim, de 

quinze em quinze dias, há uma rotação entre as turmas relativamente à 

instalação que vão utilizar, contabilizando um total de cinco rotações. Quando a 

quinta rotação termina, o período temporal imediatamente a seguir corresponde 

ao retorno à primeira rotação e assim sucessivamente até ao final do ano letivo. 
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Esta decisão tem por objetivo proporcionar a todos os professores e turmas a 

possibilidade de usufruírem de todas instalações de forma justa, permitir a 

organização do planeamento para cada turma abrangendo todas as 

modalidades preconizadas pelos programas nacionais de EF, como também, os 

conteúdos programáticos e competências específicas para cada uma das 

modalidades que o grupo de EF assumiu para cada ano de escolaridade. Neste 

cômpito, a existência de um planeamento plurianual elaborado pelo grupo de EF, 

estrutura e organiza a aprendizagem das modalidades longitudinalmente, 

confluindo simultaneamente a sua pertinência com o propósito do roulement, no 

sentido de diluir a utilização coincidente de instalações e materiais.  

 

A elaboração dos documentos em questão é extremamente útil no planeamanto 

das aulas nas diferentes modalidades, visto que possibilita que adequemos, com 

antecedência, as aulas a lecionar à instalação que nos é atribuída. No entanto, 

a existência de um elevado número de rotações pelos espaços ao longo do ano 

letivo revelou-se um entrave no processo ensino-aprendizagem, quer pela 

obrigatoriedade de existência de Unidades Didáticas curtas ou de grandes 

intervalos de tempo entre a lecionação da mesma modalidade. Além disso, 

sempre que as condições atmosféricas não são favoráveis à utilização dos 

espaços exteriores, é necessário que seja ocupado um terço do PD para a 

lecionação da aula. A ocorrência destas situações aquando da lecionação de 

modalidades que se podem lecionar exclusivamente no exterior dificultam a 

consecução do planeamanto e improrrogam o diálogo e articulação entre 

docentes.   

 

Ainda assim, no panorama educativo portuense e nacional, entendo que a escola 

em que realizei o EP proporciona aos profissionais da docência fabulosas 

condições de trabalho e aos seus alunos uma panóplia de recursos profícuos na 

consecução do sucesso educativo. 

 

No que se refere ao Desporto Escolar (DE) da escola, são grupos equipa para 

este ano letivo, a Patinagem (Misto), o Ténis de Mesa (Masculino), o Goalball 

(Misto), os Desportos Adaptados (Misto), o Badmínton (Misto), o Voleibol sub-15 

e sub-18 (Feminino) e o Rugby (Misto). Como ex-aluno destes ciclos de ensino 
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e ex-praticante de DE, perceciono-o tanto como uma ferramenta de inclusão 

desportiva assente na procura pela equidade de acesso, como um instrumento 

que possibilita a afiliação e funciona como elo de ligação à prática desportiva 

federada.  

 

Quanto à oferta formativa, a escola dispõe de três cursos Científico-

Humanísticos, um curso vocacional de nível Secundário, um curso profissional, 

o Ensino Secundário Recorrente, Turmas do PIEF referentes ao 2º e 3º ciclo e 

Cursos de Português para Estrangeiros (PPT). 

 

Além desta oferta formativa, o Agrupamento com a parceria entre a Universidade 

Católica, a Santa Casa da Misericórdia e a DGEstE criou um projeto curricular 

tendo em vista a integração de jovens desenquadrados de qualquer sistema de 

educação e formação, em percursos escolares e profissionais, sendo-lhes 

assegurada uma formação e certificação equivalentes ao 6º/9º ano de 

escolaridade, dando assim resposta ao abandono escolar precoce dos jovens. 

 

A escola cooperante identifica-se assumindo como sua missão combater a 

discriminação no acesso ao ensino e à pedagogia impessoal e universal, tendo 

como premissa básica o lema “Educação para todos”. Este lema pressupõe uma 

visão humanista da escola pública, enquanto espaço em que cada um deve 

encontrar igualdade de oportunidades de acesso e, sobretudo, igualdade de 

oportunidades de sucesso, baseando a excelência da escola, essencialmente, 

na sua capacidade de educar e integrar. 

O agrupamento é ainda reconhecido por ser de referência para alunos 

portadores de deficiência visual e de multideficiência, contando com um conjunto 

de docentes e técnicos especializados, capazes de responder às diferentes 

necessidades, indo assim ao encontro do ideal de igualdade de oportunidade de 

sucesso, respeitando a individualidade de cada indivíduo, sem que com isso 

desrespeite o enquadramento social e normativo. 

Para ser mais preciso, a comunidade educativa da escola compreende a 

Diretora, Subdiretora, três adjuntas de direção, duzentos e vinte e um 

professores divididos pelos respetivos departamentos, dois psicólogos, um 
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educador social, um animador social, um licenciado em serviço social e 

cinquenta e cinco assistentes operacionais. 

 

Relativamente à comunidade escolar, ficam eternizadas no meu percurso e na 

minha memória as relações que estabeleci com os docentes e pessoal não 

docente da escola. Sobre estes últimos, realço a estreita relação que mantive 

com alguns destes assistentes operacionais sustentada pelo respeito, confiança 

e entreajuda. São também eles agentes ativos na educação dos alunos e por 

isso merecedores de uma inexistente formação específica para a realização da 

sua função.  

 

Da partilha deste ano letivo aponto a comunidade escolar como o elemento que 

caracteriza aquela que foi a “minha” escola cooperante como memorável, única, 

credível e acolhedora. Esta escola foi, ao longo deste ano letivo, e continuará a 

ser um palco, uma segunda casa, um lugar de edificação pessoal e um espaço 

destinado ao desenvolvimento humano.
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3.5 VOCALISTAS – CARACTERIZAÇÃO DO NE 

Os vocalistas desta digressão foram selecionados à partida sem saberem o duo 

que consigo mesmos, faria trio. São os vocalistas que dão a cara por toda a 

banda ao longo da digressão, nos bons e nos maus momentos. O seu papel 

estende-se muito para além da emissão vocal, até aos lugares mais rescondidos 

do interior de quem os ouve. A desafinação de um, é não só colmatada pela 

afinação de um outro, como motivo de aprendizagem, de suporte mútuo e de 

motivação para novas atuações.  

Ao encarar o EP com um autoconhecimento prévio, sabia das dificuldades que 

iria encontrar na necessidade de realizar este processo inserido numa 

comunidade de prática (CoP). Estava ciente da minha resistência a confiar no 

trabalho alheio e a aceitar propostas que não as minhas. Confrontado com esta 

necessidade desde o tempo do primeiro ano deste segundo ciclo de estudos, 

pelas inúmeras leituras acerca da formação de professores, a ansiedade surgiu 

à luz do conhecimento dos colegas que fariam parte do meu NE.  

Ora, as CoP são grupos de pessoas que compartilham preocupações, um 

conjunto de problemas e uma paixão, relacionados com uma determinada área, 

aprofundando o seu conhecimento e experiência na mesma interagindo de forma 

contínua. Este grupo de pessoas encontram-se e encontram um enorme valor 

nas suas interações que advém da partilha de informações, insights e conselhos, 

da entreajuda na resolução de problemas, na discussão de situações, 

aspirações e necessidades e na reflexão de questões comuns. Elas conectam-

se de forma impactante pelo valor que encontram na aprendizagem em conjunto, 

que se acumula na satisfação pessoal, no desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos, práticas e abordagens comuns e se estende ao 

desenvolvimento de relacionamentos pessoais (Wenger et al., 2002) 

Pelas características do EP como processo de formação de professores, e da 

relevância do NE na sua realização, é de fácil entendimento a pertinência a que 

o mesmo corresponda a uma CoP. No entanto, pela definição de CoP 

compreende-se que o conhecimento é a chave para o seu sucesso, 

apresentando-se como um recurso demasiadamente valioso para ser deixado 

ao acaso. É devido à falta de intencionalidade e sistematização da gestão do 
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conhecimento que o nosso NE não se concebe na totalidade como este tipo de 

interação (Lai et al., 2006). 

Colocando em retrospetiva o funcionamento do nosso NE, aponto a fase de 

formação como a que, em grande parte, limitou o potencial deste grupo de 

trabalho. Segundo Wenger et al. (2002, p. 82) durante esta fase do ciclo de vida 

de uma CoP é necessário termos “atividades que permitam aos membros 

construir relacionamentos, confiança e consciência dos seus interesses e 

necessidades comuns”. Apesar de todos os esforços da PC nesse sentido, de 

sermos três alunos que terminaram o primeiro ano do MEEFEBS com um bom 

aproveitamento e de pertencermos à mesma turma, a incompatibilidade de 

relacionamentos interpessoais foram um entrave à principal questão desta fase: 

gerar energia suficiente para a comunidade se unir. Nesta matéria assumo que 

posso ter sentido de forma mais abrupta o impacto deste distanciamento, pela 

minha ausência, com duração de um mês, da escola e das tarefas inerentes ao 

EP, logo após a segunda semana de aulas, devido à realização de uma cirurgia 

ao ombro direito.  

Não obstante a estas problemáticas, o NE providenciou-me aprendizagens muito 

significativas e estou seguro da reciprocidade de reconhecimento das mesmas 

por parte dos restantes membros que o compuseram. A partilha de espaços 

físicos e temporais, as discussões e análises, as reuniões, as variadas 

observações de aulas, os registos e as conversas de cariz mais informal, que 

muitas vezes se assumiam como as partilhas mais genuínas, foram inúmeras 

experiências que muito contribuíram para a construção da minha identidade 

profissional.  

 

“Falo e tenho falado sobre esta aula no plural, tendo em conta a importante 

conversa que tive com o Francisco, no final desta aula, no caminho para casa. Ele 

sabia exatamente o que eu estava a sentir e a pensar, porque também já o tinha 

percecionado(…)” 

                                                           Diário de Bordo. 24 de fevereiro de 2019 

Nas diferenças, discórdias e desentendimentos, após a frustração mental inicial, 

procurei sempre avistar uma oportunidade para refletir e reconstruir, ou, em 
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outras tantas vezes, percecionar as características e conceções que não 

pretendia que fizessem parte dessa mesma identidade. 

A mediação de todo o processo de partilha pautou-se pela autonomia e liberdade 

que nos foi concedida pela PC, o que resultou na valorização das dificuldades 

dos colegas como pertencentes a todos os elementos do grupo e consequente 

necessidade de cooperação. Para isso, a base comunicacional foi estabelecida 

e assente na crítica construtiva, estimulando a nossa capacidade de esmiuçar, 

pensar, refletir e dialogar as diferentes temáticas. Esta diretriz de diálogo 

agradou-me particularmente por ir de encontro às minhas características 

pessoais e à minha postura, apesar de em diversas situações me ter levado à 

saturação. 

Fazer parte deste NE não deixa de ser reconfortante, pela capacidade que teve 

de me proporcionar uma visão diferenciada acerca da sua importância no meu 

futuro profissional. Apesar de nem sempre ter sido fácil, a sua vivência na 

primeira pessoa permitiu a verdadeira constatação do seu significado. 



 

 
 



 

39 
 

3.6 PRODUTORA MUSICAL – PROFESSORA COOPERANTE 

A produtora musical ocupa um papel de destaque na carreira de qualquer 

vocalista. É através da produtora que surge a possibilidade de realização de uma 

digressão; é ela que o introduz a estes meandros. Todavia, a sua função é muito 

mais oculta do que a que aparenta. A produtora não só é responsável pelo lado 

musical de cada concerto (nos quais marca presença assídua) como se envolve 

na construção pessoal do vocalista, partilhando a seu lado a sua ingressão no 

mundo da música.  

Na formação inicial de professores, o EP é o processo que materializa a 

integração na comunidade escolar e a “confrontação” dos EE com a realidade 

escolar. A transição para esta participação autêntica, ativa e autónoma é 

orientada por um PC, que desempenha um papel de facilitador ao longo do EP. 

Segundo Albuquerque et al., cit. por Leandro et al. (2014) além de ser um dos 

principais intervenientes neste processo formativo, o PC assume o 

acompanhamento e supervisão da prática pedagógica, refletindo-a, com o 

objetivo de providenciar ao EE as condições necessárias ao exercício da sua 

função, potenciando que desenvolva um conjunto de competências e atitudes 

que perfaçam dele um profissional consciente, eficaz, responsável e 

competente. Para isso, procede ao envolvimento dos EE na cultura profissional, 

na construção e reconstrução contínua das suas identidades profissionais, 

promovendo o seu desenvolvimento profissional. 

As primeiras impressões que troquei com a minha PC, ainda em contexto de 

apresentação, na faculdade, não me fizeram antever nenhum perfil pessoal ou 

profissional vincado, pelo contrário, a sua postura demonstrou-se bastante 

neutra. Não tardou até que constatasse o quão equivocado estava, fiquei a 

conhecer um pouco mais de si pelas conversas informais e pela sua intervenção 

na primeira reunião de Área Disciplinar. 

“Durante a reunião revi-me mais do que uma vez na sua postura, de reivindicação 

de direitos básicos para o normal funcionamento das atividades letivas. Um 

discurso direto e assertivo, fazendo-se ouvir pelas razões certas e fazendo-me 

pensar na postura de voz participativa que pretendo adotar como futuro professor. 

A postura, o tom e a forma como expressamos as nossas conceções são 

determinantes neste tipo de “discussão” democrática.” 
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                                                            Diário de Bordo. 17 de setembro de 2018 

A minha PC demonstrou ser isso e muito mais, numa completa satisfação das 

minhas expetativas. Sempre presente são palavras que a descrevem 

plenamente. Desde essa primeira reunião que as relações começaram a ser 

mais frequentes e pude vislumbrar uma profissional na qual me revejo. A criação 

de empatia foi o primeiro passo e propiciou o estabelecimento de um canal de 

comunicação sincero, honesto e frontal, tal qual as situações exigiam. 

“Na sexta-feira tivemos reunião do nosso núcleo de estágio. Senti-me, como das 

outras vezes, completamente à vontade para perguntar qualquer coisa à 

professora cooperante e penso que os meus colegas também.”  

                                                    Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018  

 

“No que tange à Professora Cooperante, só me apraz referir que a experiência 

profissional é um posto. A sua postura dentro e fora das aulas propicia a facilidade 

de criação de empatia, que ajuda a nossa ação num meio de relações 

interpessoais como o da docência. No fundo, entendo-a como um posto critico às 

limitações do meio envolvente e do ensino, interessada pelos seus alunos, pela 

sua prática e pelo que representa.” DB7 

                                                            Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

 “(…) a minha Professora Cooperante tem uma postura, abertura, diálogo, 

capacidade de trabalho e exigência, com as quais me identifico.” 

                                                            Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

No exercício da sua função não tardou a que se constituísse uma inspiração. 

Com a sua distinta identidade profissional, demarca-se pela exigência pessoal 

perante a necessidade de inovar e de dominar o conteúdo. A sua organização e 

brio profissional são duas das suas características no cumprimento das 

demandas da docência. Em pequenos aspetos consciencializei-me da 

importância que aquele role model teria em todos os anos de docência que teria 

pela frente. A PC fez sempre questão de nos transmitir que tudo cabe e tem lugar 

quando o motivo são os alunos, isto é, que para eles teria de haver sempre tempo 

e trabalho. Além disso, em contexto mais informal, expressou inúmeras vezes o 

seu gosto inequívoco pelo Desporto, manifestando-se enorme consumidora de 
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espetáculos desportivos, de uma forma eclética pouco comum na sociedade 

portuguesa. Tudo isto possibilita-me aferir o excelente trabalho que desenvolveu 

perante a responsabilidade de influenciar a nossa imagem da EF. Ao exercer a 

sua função de forma tão competente, demonstrou o quanto gosta da escola, de 

ser professora, de ensinar, de ser entusiasta, de aceitar a inovação, de aceitar 

desafios e confrontos e de todo o tipo de exercício físico (Reina, 2015).  

Ao aperceber-me que a pessoa que tinha ao meu lado partilhava tantos dos 

meus ideais como futuro docente, confiei plenamente na sua condução desta 

experiência. Além do escrutínio aprofundado da elaboração de documentos e 

tarefas inerentes ao EP, exalto a sua posição desafiadora e de questionamento 

no que concerne à capacidade de agir e refletir sobre temáticas bem mais 

complexas e significativas. Neste tópico, a exigência do nosso envolvimento com 

a comunidade escolar, presença e observação das aulas dos restantes membros 

do NE e posterior análise e reflexão conjunta, permitiram a sua sistematização. 

A oportunidade de, como EE, visualizar modelos de prática e refletir com a PC 

acerca das observações, possibilitou que encontrasse a minha própria forma de 

atuar, combinando a experiência em primeira mão com a interação com os 

colegas e mentores, acerca das situações problemáticas (Feiman-Nemser, cit. 

por Leandro et al., 2014).  

 Essa foi uma das várias estratégias que a PC utilizou que possibilitaram a 

criação de um clima de trabalho positivo, promotor de atitudes e competências 

desejadas, encorajando ao questionamento, à exploração e à reflexão. No fundo, 

adotou um papel de catalisador de questionação e pensamento através da 

própria solidariedade, compreensão, capacidade de ajudar a orientar, 

organização, e contextualização de todas as ideias, duvidas e questões que 

apresentei (Rodrigues, 2015).  

Estes momentos de interação ganharam uma enorme relevância visto que 

permitiram que recolhêssemos informação pertinente sobre as nossas práticas 

e intenções, de uma perspetiva externa, complementar e holística. Também 

através destas interações se desenvoltaram momentos de aprendizagem 

bidirecional, pela partilha de acontecimentos que têm como denominador comum 

a docência. 
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“Na minha conceção um professor é aquele que se preocupa com a sua prática, 

e é de realçar a capacidade que a Professora Cooperante teve de questionar e 

refletir as suas práticas após conversa com os EE, acerca da sua própria aula.”  

                                                            Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

A ocorrência destes momentos, quer pelas reuniões calendarizadas quer pelas 

conversas informais, funcionaram como principal estimulo à minha capacidade 

de auto-superação e consecução da excelência.   

Em suma, a primazia do trabalho desenvolvido pela PC assentou, conforme Koç 

(2011), no desempenho de quatro papéis basilares: fornecer apoio pelo 

desenvolvimento das estratégias de ensino, integração na comunidade escolar 

e cultura organizacional e fornecer feedbacks e apoio moral e emocional.  

Apelando a este último não posso deixar de agradecer à PC por ter sido “o meu 

ombro” em todos os momentos e por representar o profissional que ambiciono 

ser. Possibilitou-me vivenciar este EP com tudo o que pude ser e fazer, do 

melhor e pior de mim, da perspetiva mais alta da missão da nossa profissão. 

Parte do que sou devo-o a si, um eterno agradecimento. 
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3.7 MAESTRO – PROFESSORA ORIENTADORA 

O Maestro é o elemento que se coloca entre os vocalistas, os músicos, os 

solistas e o público - onde se encontra a produtora musical. Realiza essa ponte 

de configurações entre todos os intervenientes. Não canta, não toca nenhum 

instrumento, nem contacta diariamente com a digressão, no entanto é devido à 

sua presença que não ocorrem desafinações e que a harmonia musical 

acontece. O maestro desafia, exige e acompanha. Apresenta-se como um 

mediador que dispensa apresentações.  

Esta digressão contou com um Maestro de renome, doutorada em Ciências do 

Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tem 

desenvolvido o seu trabalho investigativo ao nível, precisamente, da formação 

de professores, concretamente nas questões relacionadas com a axiologia e 

deontologia profissional.  

Toda esta informação sobre a PO não descortina a nossa relação e é diminuta 

da sua preponderância neste processo. À partida para o EP a PO era já uma 

individualidade que conhecia relativamente bem, afinal tinha sido minha 

professora no ano que o antecedeu. Recordo-me das suas aulas de 

Profissionalidade Pedagógica com apreço, não só pela legitimidade que lhes 

confiro, mas pela forma como explorou as temáticas, na busca das indagações 

dos seus alunos. A sua identidade profissional marcou-me de tal forma que a 

escolha do meu projeto de Investigação-Ação deste RE provém de um trabalho 

realizado na sua UC. Levantou questões de tal ordem pertinentes que hoje 

considero que desempenhou um papel fundamental na minha formação inicial. 

Trabalhou connosco problemáticas que encerram os agentes educativos e as 

instituições, mas sobretudo a prática e os saberes académicos, e as relações 

que entre si estabelecem. O seu papel neste EP incidiu justamente na mediação 

dessas relações, assegurando o cumprimento competente das funções e tarefas 

de todos os intervenientes, assim como, o sucesso do mesmo. “O PO é vigilante, 

tem um relacionamento de cooperação, colaboração, de mediador, a quem o EE 

tem oportunidade de apresentar as suas conceções, defender os seus pontos de 

vista, as suas crenças, refletir, e justificar as suas opções, apresentar e ensaiar 

as suas soluções, e por último, avaliar e confirmar o êxito ou inêxito das suas 

propostas e realizações” (Rolim, 2015, p. 59). 
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Na relação que manteve comigo destaco o seu discurso, que ecoou dentro do 

meu peito e da minha cabeça, acerca dos saberes da nossa profissão, das 

nossas conceções, do propósito da EF e do que é ser professor. Reconheço-lhe 

o mérito pelo trabalho que desenvolve numa luta inglória de dar voz aos futuros 

professores, de os dotar de um discurso conhecedor de si mesmos, pessoal e 

profissionalmente, e da capacidade de pensar as questões envolventes. Bem sei 

que o esforço não é em vão, mas também sei que muitos o são por chancela, 

mas não entendem como o ser. Esta é uma das características do papel que 

desenvolveu, mas que creio também ser sua, de criação de conhecimento 

através do questionamento e da indagação, para posteriormente “nos 

confrontar”. Afinal, tal qual afirma Rolim (2015) o desempenho da sua função 

passa por, não só fazer cooperar as estruturas que coabitam no EP, mas 

também demonstrar disponibilidade para nos ouvir, instigar-nos a refletir, solicitar 

a nossa opinião, indagar-nos sobre ações, propostas e soluções, fazer urgir uma 

postura crítica e reflexiva, questionar as nossas atitudes, lançar desafios, conferir 

as nossas crenças, conceções e práticas, propor estratégias de ação, sinalizar 

linhas de evolução e oferecer pontos de vista. 

Para isso, a PO proporcionou vários momentos de partilha através do diálogo, 

tanto em situações calendarizadas após observações de aula, como em 

situações requisitadas por nós estudantes-estagiários. 

“A reunião iniciou-se pela nossa exposição como EE do ponto de situação de cada 

um, confrontando-o com o dos colegas e com as considerações da professora 

orientadora. Indo de encontro há referência de melhoria de capacidades e 

evolução que expressamos que temos vindo a experienciar, a professora 

orientadora questionou-nos relativamente à pertinência e importância das 

observações nesse desenvolvimento profissional. (…) Posteriormente a esta 

análise, e em consonância com o nosso discurso positivo e de evolução, a 

professora orientadora questionou-nos relativamente aos desafios que estarão 

por vir no segundo período.” 

Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

Durante o decorrer do EP percecionei-a longe pela distância física, mas 

simultaneamente próxima, pela disponibilidade que demonstrou. Desses 
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momentos de interação e atenção às nossas questões e problemáticas, realço a 

sua capacidade de referenciar situações práticas, ou seja, de as contextualizar.  

É essa uma das mais-valias que levo desta orientação, as interações, através 

das quais contactei novamente com a sua honestidade e força de fazer valer 

aquilo em que o seu trabalho se debruça. 

 O reconhecimento da importância que teve no meu percurso assenta naquilo 

que considero ser uma das características chave de um professor, a prática 

reflexiva. No domínio profissional constitui para mim, inequivocamente, uma 

referência no panorama educativo, pelo que escreve e pelo que realiza. Saber 

adaptar-se, mover-se e trabalhar conforme o contexto, as pessoas e as situações 

é a qualidade que mais saudavelmente lhe invejo. No domínio pessoal exalto as 

nossas conversas que funcionaram como autênticos pára-quedas, que além de 

me ampararem sempre me embrulharam, num misto de conforto, hospitalidade 

e entrega. O entusiasmo inicial de saber que me acompanhou neste processo 

como PO, dá hoje lugar à satisfação de o termos partilhado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
A Orquestra 
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4.1 OS MÚSICOS – TURMA RESIDENTE 

Os músicos sobem ao palco e têm a força de trazer uma das maiores bênçãos 

atribuídas aos seres humanos, luz ao espírito, beneficiando artista e espetador. 

Os instrumentos começam a produzir som, e é a primeira vez que os oiço. Todos 

os músicos são diferentes, podem até tocar a mesma nota, o mesmo acorde, 

mas fazem-no numa singularidade sui generis. O músico traz consigo a arte de 

encantar, de tirar sorrisos ou lágrimas dos rostos. Traz consigo a arte de tocar a 

alma com a música.   

“(…) no dia seguinte era a primeira vez que iria “enfrentar” a minha turma e falar-

lhes como professor. (…) Tinha escrito em casa, numa folha de rascunho, os 

tópicos que queria transmitir, para que não me esquecesse de nada. Pretendia 

ser assertivo e que os meus alunos ficassem com uma primeira impressão de um 

professor exigente e preocupado. No momento de me apresentar e de falar aos 

alunos, senti-me algo inseguro apesar de o tentar esconder ao máximo. O 

nervosismo afeta em certa medida o meu discurso, ou pelo menos, a perceção 

que eu tenho da minha capacidade de comunicar.” 

                                                             Diário de Bordo. 22 de dezembro de 2018 

A minha apresentação à turma não me foi de todo fácil, apesar de ter cumprido 

o primeiro objetivo a que me propus: mostrar-lhes que seria um professor 

exigente, rigoroso e comprometido em envolve-los em aprendizagens que 

transcendem os conteúdos da EF. O meu discurso foi nesse mesmo sentido, 

dar-lhes a conhecer as regras e a minha identidade profissional, isto é, aquela 

que eu na altura idealizava. 

Após a minha apresentação, realização da chamada e breve apresentação de 

cada um dos alunos, distribuí autorizações de recolha de imagens das aulas e 

fichas biográficas (FB) pela turma, no sentido de conhecer melhor os alunos da 

minha turma residente e poder conceber uma aprendizagem compatível com as 

suas individualidades.  

A turma, do 10º ano e do curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias, é constituída por vinte e quatro alunos, treze do sexo feminino e 

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

dezassete anos. Entre os vinte e três alunos que responderam aos questionários 

da FB, apenas dois não gostam da disciplina de EF e três praticam Desporto 
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federado. No que se refere ao capítulo das doenças, nomeadamente referente a 

dificuldades impeditivas de prática ou que requerem especial atenção na 

abordagem a algumas modalidades, a turma apresentava um aluno com baixa 

visão (ex- NEE, com professor de apoio), dois alunos asmáticos e uma aluna 

com epifisiodese e macroglossia já corrigida cirurgicamente. Estes três últimos 

requereram diferenciação, nos exercícios exigentes do ponto de vista 

cardiovascular e, consequentemente, respiratório.  

Apesar da distribuição das FB fazer notar aos alunos que pretendo realmente 

conhecê-los, denotar uma preocupação inicial, ainda que subjacente, e trazer-

me algumas informações relevantes do ponto de vista da saúde, retrospetivo a 

sua utilidade como um processo que se esvaziou na burocracia. As informações 

recolhidas foram irrelevantes face ao objetivo da sua construção: conhecer a 

identidade de cada um deles.   

A turma corroborou ao longo do ano letivo os indicadores que demonstrou na 

segunda aula, designadamente, caracterizar-se como motivada, comprometida, 

preocupada, empenhada e com um espírito de união assinalável, fazendo prever 

uma simetria professor-alunos, de excelência. Apercebi-me, no entanto, que por 

já se conhecerem, tinham alguns comportamentos fora da tarefa com os quais 

mais tarde iria ter que lidar.  

“(…) a minha turma deu uma excelente resposta no campo dos resultados, mas 

principalmente do esforço, relativamente ao que lhe era pedido. Comprometeram-

se, empenharam-se e estavam visivelmente cansados (Bateria de testes 

FITescola). Tentei demonstrar ao longo dos testes que estava a puxar por eles e 

que apreciava o seu esforço. Voltei, redundantemente, a repensar o que tinha 

pensado no final da última aula. Não ganho nada em “entrar de chancas” com um 

aluno por algo que tenha dito e que não me tenha desrespeitado ou perturbado a 

aula. Além disso, praticamente todos entregaram a autorização de recolha de 

imagens. Quando a resposta deles for no sentido da que deram, só posso estar 

contente.” 

 

                                                            Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

A junção das informações das reuniões de conselho de turma com o 

conhecimento presencial dos alunos, presenteou-me com a noção de estar 
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perante um conjunto de alunos com um aproveitamento bastante acima da média 

e com um comportamento condizente.  

A relação que fui estabelecendo com os meus alunos foi interrompida pela 

intervenção cirúrgica que realizei no dia 5 de Outubro e que me obrigou a afastar-

me do EP durante um mês. O meu afastamento condicionou o processo natural 

de promoção de ambientes positivos de aprendizagem e consequente criação 

de afetividade com os alunos. Nesse sentido, a relação que desenvolvi com os 

meus alunos foi, sem dúvida, em crescendo, apontando como turning point a 

análise e reflexão da aula de vinte de Novembro de 2018, conjuntamente com o 

NE. A partir dessa reflexão a minha postura nas aulas alterou-se completamente, 

passando a poder, juntamente com os meus alunos, usufruir dos momentos de 

lecionação.  

Neste processo destaco a relação que mantive com a Fernanda6, que funcionou 

como elemento facilitador da existência de um canal de comunicação entre mim 

e a turma. Além disso, esse canal de comunicação permitiu-me ter conhecimento 

privilegiado acerca das opiniões, ideias e perspetivas dos alunos, alargando o 

espetro de aprendizagem bidirecional.  

No domínio das competências esta turma ensinou-me a importância da 

coerência, do rigor, da organização e da equidade, pela demonstração 

exacerbada de interesse sobre todas as práticas e estratégias que 

desenvolvemos. Todavia a maior lição ainda estaria por vir; esta turma mostrou-

me o quão legitima é a EF no plano curricular e o seu impacto na formação 

holística de constituintes da sociedade. Esta turma permitiu que observasse na 

primeira pessoa uma evolução e desenvolvimento pessoal galopantes, a par da 

do conhecimento e das matérias de ensino. Estas pessoas que acompanhei 

foram o meu projeto neste ano letivo e devo-o a eles, a incapacidade de daqui 

em diante menosprezar o esforço e empenho de quem busca incessantemente 

a auto-superação.  

No decorrer deste processo consegui perceber que estava a vivenciar um EP 

alicerçado naquilo que verdadeiramente me motiva, o Desporto e as relações 

interpessoais. Foi notório que os meus alunos me viram como muito mais do que 

                                                           
6 Nome fictício 
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um professor e reconheceram a minha perspetiva da profissão como uma missão 

que “por valores mais altos se levanta”. Deles recebi tanto, que por mais que 

escreva não me satisfaço. Estou orgulhoso do trabalho que desenvolvemos, é 

eterno. 
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4.2 OS SOLISTAS – TURMA PARTILHADA 

A música é a arte de combinar os sons de maneira lógica e coerente, onde se 

propicia um contexto sonoro rico em significados, na qual sobressaem os solistas 

pela sua capacidade de interpretação e criatividade espontâneas. A linguagem 

musical dos solistas transcende as palavras e remete-nos para o génio da 

simplicidade; ela representa a vida em todo o seu esplendor.  

“(…) Nos primeiros momentos de interação professores-alunos foram notórias as 

diferenças, a nível de discurso que adotamos, deste ciclo de ensino 

comparativamente ao ensino do secundário. Considerando que os alunos de 5º 

ano iniciam-se no 2º ciclo, constitui-se uma fase de transição, na qual pude 

observar a importância da assertividade, do estabelecimento de regras, de 

manutenção de ordem na aula e da criação de rotinas positivas, nestas primeiras 

aulas.”  

                                                            Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

A lecionação das aulas da turma do 5º ano durante o EP, foi definida como 

partilhada, ou seja, da responsabilidade de dois EE por modalidade aquando da 

realização do PA. Nesse sentido, todo o trabalho desenvolvido inerente à 

lecionação, como por exemplo o planeamento, constituía-se responsabilidade do 

par incumbido.  

Em consequência disso urgiu que, no primeiro contacto com a turma, 

explicássemos detalhadamente todo o processo e respondêssemos a possíveis 

dúvidas. Este primeiro contacto ficou marcado pela intervenção da PC junto dos 

alunos de forma assertiva e peremptória, funcionando como explicação das 

novas dinâmicas da sua ingressão no segundo ciclo, particularmente na EF. 

Creio que o estabelecimento de regras e delineamento de códigos de conduta 

de sala de aula a partir de ciclos de ensino mais baixos, promove a adesão dos 

alunos aos mesmos ao longo do seu percurso escolar.  

No que diz respeito à gestão dos trabalhos relativos à turma partilhada como o 

planeamento semanal e a divisão dos períodos instrucionais, esta careceu quase 

sempre de falta de sistematização de processos. O distanciamento proveniente 

das relações interpessoais com os meus colegas estudantes-estagiários teve 

aqui a sua mais carregada repercussão profissional, pela impossível 
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desassociação do eu-pessoal e eu-profissional. Este foi sem dúvida o domínio 

em que me senti menos confortável a trabalhar em NE pelo acaso da construção 

de exercícios ou planos de aula, pese embora a realização dos trabalhos nunca 

tenha ficado comprometida.  

A turma, composta por dezanove solistas saudavelmente irrequietos e cheios de 

vitalidade, permitiram que gravasse na minha memória alguns dos momentos 

mais marcantes do meu EP. A veracidade e sinceridade dos seus gestos e 

expressões conquistou-me ao longo das aulas e levou-me a uma enorme 

sensação de concretude por estar a contribuir, numa idade tão tenra, para a 

criação de aprendizagens imensamente ricas. 

“O misto de felicidade e incredulidade deles enchem-me de alegria pela satisfação 

de alguma forma, como professor, tê-los feito experienciarem-se como nunca 

antes. Esta é para mim uma das maiores satisfações que ser professor me dá, 

que os instigue a ousar fracassar e a superaram-se em todos os domínios.”  

                                                            Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

A expressão de gratidão para connosco teve várias demonstrações, das quais 

sublinho a pontualidade, os habituais abraços e a falta de vontade de por término 

às aulas. 

“A parte final da aula selou o final desta semana da melhor forma, com um abraço 

de uma aluna. É o melhor que podemos retirar da nossa ação, do reconhecimento 

do valor das nossas aulas, da afetividade que se cria e do trabalho que 

desenvolvemos em prol dos alunos.” 

                                                           Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

“Perto do final da aula, apesar do cansaço, os alunos continuaram alegremente a 

fazer “vaivéns” e, com isso, deixaram-me de sorriso nos lábios. (…) 

Simultaneamente, refletindo sobre o assunto, desejo que durante o resto da sua 

vida “brinquem” a este assunto sério que é o Desporto.” 

             

                                                            Diário de Bordo. 01 de junho de 2019 

 

O processo ensino-aprendizagem foi de tal forma rico, que estou seguro não só 

do significado que lhe atribuíram mas do valor que conferem à EF pelo contributo 
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ao seu desenvolvimento pessoal e social. Por outro lado, a incumbência de 

lecionar a um ciclo de ensino como este constituiu um enorme desafio às minhas 

capacidades e sobretudo competências. No entanto, foi a superação desses 

desafios e a vivência do processo juntamente com os meus solistas que me 

fazem rejubilar ao recordar tantos momentos únicos. Na relação com eles senti 

pela primeira vez, o expoente máximo da beleza da nossa profissão. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
A Música
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5.1 OS ENSAIOS – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM  

Os ensaios estimulam a criação da relação musical que acontece em palco, 

expressa em cada música com a finalidade de, não só inteirarem o público da 

mensagem que pretende transmitir, como proporcionar momentos 

inesquecíveis, carregados de emoções fortes. No seu todo perfazem uma 

instância que contempla todos os pormenores da relação musical e que pretende 

na interpretação de cada música marcar um momento na contemporaneidade da 

sua ocorrência.  

O primeiro ensaio desta digressão é o que alberga toda a experiência da sua 

circunstância. Ele constitui toda a ação e vivência do EP enquanto professor de 

EF. Diz respeito à Área 1 de Desempenho da PES, correspondente à 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, com o objetivo de 

“construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, 

que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de Educação Física”7, englobando os âmbitos da conceção, planeamento, 

realização e avaliação do ensino.  

O professor é, por isso, responsável por se envolver e promover o envolvimento 

entre todos os âmbitos do processo de ensino, conferindo-lhe intencionalidade, 

validade e coerência. Como corrobora Bento (2003, p. 17) “neste processo existe 

uma variedade de processos parciais, no entanto, ele não pode deixar de ser 

contemplado na sua totalidade, na sua conceção unitária”, aliando-se a este 

entendimento a relevância de um processo interativo entre eles.     

Nesse sentido, será neste capítulo que apresentarei a minha ação e vivência em 

todos os âmbitos da minha Digressão, que confluíram entre si na orientação e 

gestão do processo de ensino. 

                                                           
7 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Normas orientadoras do Estágio 

Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário, ano letivo 2018/2019. 
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5.2 CONCEÇÃO DE RELAÇÃO MUSICAL  

Um Tenor encara a relação musical à luz da conceção da criação e significância 

do seu canto. De forma arrojada fita a partitura, indo atrás e simultaneamente à 

frente de quem o acompanha: os músicos e solistas, tendo em conta o palco que 

pisa e os vocalistas com quem o partilha. 

A conceção de ensino do professor possibilita-lhe “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 características dos 

alunos”8.  

No processo de ensino o professor tem a oportunidade de atribuir significado a 

todos os saberes: os da experiência, os da formação inicial, os curriculares e os 

disciplinares, conferindo-lhes aplicação, legitimidade e a sua própria identidade 

(Pimenta, 1999), atentando-o ao contexto em que se insere.  

Nesse sentido, antes do planeamento e da realização é necessário “ter em conta 

os dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da 

escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis”.9  

 

Assim, o início da Digressão através da conceção ocorreu em NE, na definição 

de etapas que constituíssem um ponto de partida sólido e fundamentado que 

garantissem o sucesso do processo ensino-aprendizagem, situado no tempo, no 

local e nos intervenientes.  

 

O início do processo correspondeu à cedência, por parte da PC, dos documentos 

necessários à pré-conceção, designadamente, os Programas Nacionais de EF 

(PNEF), o regulamento de EF, as Aprendizagens Essenciais (AE) e o 

Planeamento Curricular (Anexo 1).  

 

                                                           
8,9 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Normas orientadoras do Estágio 

Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário, ano letivo 2018/2019. 
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A primeira fase, comum a todos os EE, relacionou-se com a elaboração do 

Projeto de Formação individual (PFI), que nos fez debruçar e analisar os 

documentos supramente citados, perspetivando um desenvolvimento 

profissional coerente com o nosso processo de formação. A realização deste 

documento perspetivou os acontecimentos do EP e criou uma base de 

orientação da nossa prática.  

 

A primeira análise, para a sua construção, recaiu sobre os PNEF, que se 

constituíram um valioso instrumento aquando da análise do Planeamento 

Curricular, e um importante documento de consulta nas várias etapas de 

planeamento, como forma de situar a aprendizagem e intentar no cumprimento 

dos objetivos definidos para cada ano de escolaridade. Os PNEF apresentam as 

“matérias de ensino e os objetivos de desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, 

p. 28), tendo requerido que na preparação para o planeamento e realização do 

ensino me apropriasse das suas exigências, na perspetiva global da educação, 

isto é, dos conhecimentos, das habilidades, e capacidades imprescindíveis em 

todos os alunos (Bento, 2003). Contudo a práxis remeteu-me para uma 

abordagem criativa dos programas, ou seja, para que, em concordância com o 

Planeamanto Curricular, encarasse as exigências do ensino a partir de uma 

perspetiva ampla e complexa, tendo bem presente que as matérias não possuem 

todas a mesma importância para a realização de tais exigências (Bento, 2003).  

 

Este processo criativo teve uma acentuada relevância no planeamento, pela 

colocação das exigências do conteúdo e da realização do ensino numa relação 

ajustada às possibilidades subjetivas dos alunos, à estrutura global de condições 

e aos inerentes fatores situacionais e locais (Bento, 2003), limitativos de serem 

apresentados integralmente num documento central de programação, e por 

querer fazê-lo coincidir com as minhas crenças, valores e ideologias 

provenientes da formação. 

A segunda análise incidiu sobre as AE, documento que visa servir de orientação 

curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas 

no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. As AE são utilizadas 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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nas escolas abrangidas pelo projeto de autonomia e flexibilidade curricular, nos 

anos iniciais de ciclo (1.º, 5.º, 7.º anos de escolaridade), de nível de ensino (10.º 

ano de escolaridade) e de 1.º ano de formação de cursos organizados em ciclos 

de formação (Costa, 2017), como é o caso da escola cooperante. À luz das 

conceções que mencionei relativamente aos PNEF, e apesar da relevância deste 

documento nos momentos destinados à realização de documentos do macro 

planeamento do processo de ensino continuei a entender, conforme Bento 

(2003), que o professor deve fazer incidir a realização desse processo sob o 

propósito da nossa disciplina e do seu contributo para a totalidade da formação 

geral dos alunos e objetivo global da educação. 

A terceira análise recaiu sobre o Planeamento Curricular da escola cooperante, 

construído pelo grupo da Área Disciplinar de EF em articulação com os PNEF e 

as AE. Este procedimento foi relevante por possibilitar um conhecimento 

específico das diferentes modalidades que abordaríamos ao longo do ano letivo 

e uma projeção do que seria a construção do planeamanto anual (PA).  

O quarto e último domínio da elaboração do PFI destinou-se à caracterização da 

turma, através de um processo de: construção da FB em contexto de NE, entrega 

aos alunos e posterior análise dos dados, presentes no Modelo de Estrutura do 

Conhecimento do PA. A construção da FB e consequente seleção das questões 

que consideramos mais relevantes permitiu-nos aceder a informações como 

a(o): preferência dos alunos no que concerne às modalidades, prática de 

atividade física e exercício físico extraescolar, prática Desportiva federada, 

Concelho de residência, meio de transporte para a escola, condição médica ou 

prevalência de lesões e situação profissional do agregado familiar. Estas 

componentes permitiram um conhecimento à priori, mais aprofundado, acerca 

dos alunos e tinham como objetivo o possível acautelamento do planeamento e 

da realização. Compreendi no entanto, no âmbito da realização, que a grande 

maioria destas informações não tiveram qualquer relevância no processo de 

ensino. 

Além da elaboração do PFI, fez parte da conceção de ensino a análise dos 

Critérios de Avaliação (CA), elaborados pelo grupo da Área Disciplina de EF. Os 

CA, ocuparam um lugar de relevo dentro dos documentos que objetivaram a 
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avaliação neste EP, por possibilitarem a convergência entre os seus objetivos e 

as respetivas turmas. A análise deste documento possibilitou que, na fase de 

indução profissional e consequente inexperiência no processo avaliativo em que 

me encontrava, adequasse o meu nível de exigência ao contexto escolar. Um 

dos aspetos que mais me surpreendeu positivamente na sua análise foi a 

elevada cotação atribuída ao Domínio das Atitudes e Valores (30%), o que no 

meu entendimento é uma opção que confere mais força à legitimidade da sua 

presença no plano curricular.  

Este período de conceção de ensino, caracterizado pela recolha de toda a 

informação disponível na hodiernidade da sua ocorrência constituiu-se como um 

início bem alicerçado deste EP. A sua realização apetrechou-me de confiança e 

segurança imprescindíveis à realização de um planeamento que perspetivasse 

o sucesso das aprendizagens, consciente da dualidade entre o ensino real e a 

preparação/planeamento (Bento, 2003). 
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5.3 PLANEAMENTO DA DIGRESSÃO  

O sucesso de uma Digressão está intimamente relacionado com o trabalho 

meticuloso do seu planeamento. A responsabilidade está sobre si, no 

agendamento da tournée, na montagem de cada Concerto e, em última 

instância, na composição de cada música10. Esse trabalho, que antecede a 

beleza da interpretação musical, afigura-se de um esforço e empenho dignos de 

quem augura “invejar” os mais experientes compositores.  

Coube-me a mim, como vocalista, a realização do agendamento da Tournée, 

num levantamento de todas as informações que possibilitaram organizar as 

músicas, de acordo com o contexto, em Concertos coerentes com os objetivos 

a que me propus. Por fim, dedico-me à composição musical e entrego aos 

músicos e solistas a responsabilidade de se inspirarem e de a interpretarem da 

forma que só eles sabem. Nesse momento, acontecem processos de relação 

musical, numa convergência de sentido único e de reciprocidade, interpretando 

variadíssimas músicas, conscientes do espetro que constitui cada concerto e em 

última instância a Tournée. 

Na EF a continuação da organização e gestão da aprendizagem ocorre através 

de uma importante fase: o planeamento, com vista a assegurar o sucesso da 

realização do processo de ensino.  

O planeamento e análise do ensino fazem com que este adquira contornos de 

uma atividade racionalizada, aumentando a competência didática e 

metodológica do docente, conferindo-lhe uma maior segurança nas suas ações. 

O ensino assenta numa base de interação e num conceito de identificação com 

uma estrutura de planificação disposta de forma clara e transparente, de 

relações entre professor e aluno e de causas e linhas de ação do professor com 

o intuito de se estar nele de forma motivada, específica e competente. Nesse 

sentido o pensamento lógico de um ensino progressivo, sistemático, contínuo, 

de caráter processual e temporalmente longitudinal, expressa-se pela existência 

de diferentes níveis de planeamento a que o professor recorre e que se inter-

                                                           
10 (Tournée, Concertos e Composição Musical – Partitura, correspondem aos três níveis de planeamento: 
Planeamento Anual, Unidade Didática e Plano de aula. 
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relacionam: o Planeamento Anual (PA), Unidade Didática (UD) e Plano de Aula 

(PDA)(Bento, 2003).
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5.3.1TOURNÉE (DATAS A ANUNCIAR)  

A elaboração do PA constituiu a primeira fase de planeamento e de preparação 

do processo de ensino, apresentando-se como um suporte organizativo que 

contemplou a extensão dos conteúdos programáticos. A sua construção foi 

realizada em NE e consistiu na convergência entre o roulement, no que concerne 

à rotação das instalações; o Planeamento Curricular Plurianual, previamente 

construído pelo grupo de Área Disciplinar de EF, no que diz respeito à seleção 

das modalidades; e os PNEF e as AE no que tange ao estabelecimento do 

número de tempos letivos atribuídos a cada modalidade, no sentido de ir de 

encontro aos objetivos propostos para o ano de escolaridade.  

A sua estruturação permitiu o balizamento dos conteúdos no espaço temporal, 

projetando-o na subsequente distribuição de modalidades ao longo do ano letivo: 

o primeiro período constituído por dois tempos letivos para a realização da 

bateria de testes FITescola, vinte e quatro tempos para a modalidade de 

Voleibol, quatro tempos para o Atletismo na disciplina de Resistência, três 

tempos também para o Atletismo na disciplina de Salto em altura, um tempo 

letivo para a realização do primeiro teste escrito e dois tempos para a Ginástica 

de solo; o segundo período por doze tempos letivos de Basquetebol, quatro 

tempos para o Atletismo na disciplina de Salto em altura, sete tempos para a 

Ginástica de solo, três tempos para o Atletismo na disciplina de Estafetas, três 

tempos para o Atletismo na disciplina de Velocidade, sete tempos para a Luta e 

um tempo letivo para a realização do segundo teste escrito; e o terceiro período 

por cinco tempos para o Atletismo na disciplina de lançamento do Peso, dez 

tempos para o Futsal, dois tempos para a realização da bateria de testes 

FITescola e quatro tempos letivos para a Ginástica de solo.  

O caráter não estanque deste documento fez com que sofresse alterações ao 

longo do EP, por razões diversas, procurando privilegiar opções que tornassem 

o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e rico.   

A aplicação da bateria de testes FITescola em dois tempos letivos, no início e 

final do ano letivo, respetivamente, apenas foi possível pela presença de todo o 

NE nestas aulas, como forma de tornar mais célere a avaliação da aptidão 

aeróbia, composição corporal e aptidão neuromuscular que a compõem.   
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No primeiro período a distribuição dos tempos letivos da modalidade de Voleibol 

foi alargada devido à operação cirúrgica que realizei e consequente paragem de 

um mês. Essa opção teve como base a obrigatoriedade de marcar presença nos 

momentos calendarizados como observações de aulas do NE e da PO, bem 

como a opção pedagógica da PC da intenção que lecionasse as aulas de Salto 

em altura. Neste âmbito importa ainda referir que, na minha ausência, a PC 

lecionou onze tempos letivos de Voleibol e três tempos letivos de Atletismo na 

modalidade de Resistência, no primeiro período. 

No caso concreto do Voleibol, considero que esta extensão de tempos letivos foi 

proveitosa, tanto no que se refere ao clima relacional com a turma, por ser a sua 

modalidade de eleição, como nas benesses que trouxe às aprendizagens. No 

início do ano letivo a turma encontrava-se no nível intermédio na forma de jogo 

2x2 e terminou o período a realizar jogo na forma 4x4, com recurso à utilização 

do quadrado móvel, situando-se no nível intermédio de desempenho.  

A opção por abordar neste ano letivo apenas a Ginástica de Solo, em detrimento 

de todas as outras disciplinas da Ginástica, prendeu-se pela necessidade de 

retirar um aproveitamento máximo da disponibilidade do espaço que dispõe do 

material necessário à sua lecionação, face às muitas rotações de instalação do 

roulement. A distribuição da modalidade pelos três períodos e do Salto em altura 

por dois, teve como base a mesma justificação, considerada em NE e refletida 

na prática como uma proveitosa opção pedagógica. 

Esta modalidade constituiu uma das mais agradáveis surpresas do EP, fruto 

também do NE ter tomado em conjunto esta mesma opção no que se refere ao 

planeamento. As aulas de Ginástica de solo tiveram, na esmagadora maioria, a 

presença ativa do NE e da PC, possibilitando um elevado tempo de contacto com 

a modalidade, respetivas ajudas e dificuldades dos alunos. Os alunos, perante 

esta decisão e motivação no NE usufruíram de uma aprendizagem muito 

significativa, demonstrando um enorme empenho para superarem as 

dificuldades que apresentavam à entrada, advindas de experiências de 

aprendizagem diminutas, e em alguns casos inexistentes, da modalidade em 

anos anteriores. Esta foi a modalidade mais prazerosa de lecionar ao longo do 

ano letivo, tendo procurado desde o planeamento contrapor o estigma social 

associado à Ginástica, através da partilha de entusiasmo intrínseco na 
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aprendizagem bidirecional e de afoiteza na adoção de estratégias promotoras de 

autonomia e cooperação.  

O planeamento dos Testes Teóricos foi realizado em articulação com a turma, 

impossibilitando que a data escolhida coincidisse com a realização de uma outra 

avaliação, de outra disciplina. Não obstante, a construção do enunciado e de 

uma sebenta de conteúdos foi realizada em NE, supervisionada pela PC e 

posteriormente entregue aos alunos. Este momento constituiu uma 

aprendizagem, quer pela necessidade de adequar as perguntas ao ano de 

escolaridade, quer pela posterior atenção à orientação da instrução no sentido 

de abranger os conteúdos presentes na Sebenta. Do primeiro para o segundo 

Teste Teórico, denotamos uma maior facilidade na realização do enunciado e da 

sebenta, assentes na complementaridade da nomenclatura e do nível de 

exigência, ao ano de escolaridade. 

No segundo período, face à necessidade de cumprir o PCP e das já referidas 

muitas rotações de instalação, o número de tempos letivos do Basquetebol 

verificou-se curto face ao nível de entrada dos alunos e à sua cultura desportiva 

da modalidade. Além destas condicionantes, apesar do conhecimento 

pedagógico e teórico da modalidade, no domínio da prática pedagógica, esse 

verificou-se pouco profundo para dar resposta às exigências do contexto escolar.   

“Mais uma vez a partilha em NE revela-se importante, para que não demos nada 

como subentendido e explanemos tudo o que nos parece inerente e que tantas 

vezes para os alunos não é” 

                                                      Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 

Esta modalidade exemplificou a minha crítica ao currículo de multiatividades, 

direcionando-se contra a sua premissa de aumento da já referida cultura, pelo 

reduzido número de aulas de cada UD. Face a esta lacuna e no sentido de ver 

em cada dificuldade uma oportunidade, organizei uma saída de campo a um jogo 

da 1º Liga de Basquetebol, no sentido de proporcionar aos alunos e a mim 

mesmo, mais uma experiência enriquecedora e de aumento da nossa literacia 

desportiva.  

Esta conceção relativamente ao currículo multiatividades estendeu-se ao longo 

do ano, oriunda de ter lecionado seis UD distintas, em que uma englobou 
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diferentes disciplinas do Atletismo. Apesar das estratégias implementadas ao 

nível da prática, esta necessidade que a escola apresentou no PCP, de ir de 

encontro ao currículo, incorre na possibilidade de tornar o ensino ineficaz pelo 

parco desenvolvimento do conteúdo. 

No terceiro período o Futsal foi a modalidade que funcionou melhor ao nível do 

planeamento, por ser referencialmente uma modalidade que estava dentro das 

preferências da turma e pelo alargar da sua compreensão relativamente ao que 

lhes foi pedido, em congruência com a minha forma de perspetivar a EF.  

A melhoria efetiva que a construção e utilização deste documento trouxe à minha 

prática pedagógica e à minha competência assentou, não só na função de 

alicerce estrutural do processo de ensino como um todo, como na sua constante 

alteração, readaptação e reflexão paralelamente aos seus objetivos. 

A elaboração do plano anual constituiu, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento. A sua realização correspondeu 

à necessidade objetiva de refletir e racionalizar para balizar e organizar 

estrategicamente a ação durante todo o ano letivo (Bento, 2003). 

 A relação que estabeleceu com a sua concretude na minha ação diária com a 

turma revelou-se fundamental na exponencialização do meu desempenho junto 

da mesma e na consecução de providenciar-lhe um melhor processo ensino-

aprendizagem. Para isso contribuíram a sua exequibilidade, rigor e exactidão 

didáticas e orientação para o essencial, baseadas nas indicações programáticas 

na relação das análises situacionais da turma e da escola (Bento, 2003). 
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5.3.2 OS CONCERTOS 

Os concertos corporalizam o alinhamento de um conjunto de músicas que 

constituem a globalidade de uma atuação. A preparação dos concertos, e 

respetivos alinhamentos ao longo da digressão, foi da responsabilidade do 

Vocalista sob supervisão da produtora musical. Esta organização do concerto foi 

uma das bases para o seu sucesso, requerendo de todos os intervenientes 

respeito pela sua estrutura, em função da determinação dos pontos principais da 

sua realização, mesmo que a mesma seja alterada pela multiplicidade de 

situações provenientes do seu caráter imprevisível.  

Na EF, partindo de um planeamento macro para uma perspetiva mais específica, 

as UD são o segundo nível de planeamanto, a seguir ao PA e antes dos planos 

de aula (PDA), caracterizando-se por uma estrutura e conteúdo determinados 

pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria, pelas linhas metodológicas 

dos PNEF e do PA e pelo contexto em que se insere (Bento, 2003). 

Esta planificação ponderada e a extensão dos diferentes conteúdos é da 

responsabilidade do professor, de acordo com o conhecimento que lhe é exigido, 

as suas conceções, entendimento dos PNEF, e nível de desempenho da turma 

na modalidade em questão, determinados pela Avaliação Diagnóstica (AD).  

Nesse sentido, as UD, constituem instâncias de planeamento essenciais e 

integrais do processo pedagógico, pela apresentação de etapas bem distintas 

do processo ensino-aprendizagem, com o dever de serem mais do que a mera 

distribuição das matérias pelas diversas aulas, mas sim de servirem de suporte 

a uma elevada qualidade e eficácia do processo de ensino (Bento, 2003).  

Ao longo do EP as UD foram estruturadas, segundo o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), em função das categorias 

transdisciplinares correspondentes às habilidades motoras, à fisiologia do treino, 

aos conceitos psicossociais e à cultura desportiva, que se inserem no Módulo 4.  

O MEC proposto por Vickers surgiu como um modelo que visa credibilizar e 

metodizar matérias que, para o senso comum, se apresentavam como 

unicamente do foro da prática. Na perspetiva do senso comum as questões em 

torno da Educação Física (EF) eram de conhecimento geral, afigurando-se como 
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passíveis de debate e comentário lisonjeiro. Assim, advém destas conceções 

infundadas a descredibilização da relevância da EF no currículo escolar e do que 

representa como matéria de ensino. 

Segundo Vickers (1990) o MEC assume uma abordagem instrucional como 

veículo de ligação entre os conteúdos de determinado desporto ou atividade e a 

metodologia de ensino. Neste sentido, assume também a função de ser uma 

estruturação da matéria numa interligação entre as variadas disciplinas que a 

compõem, identificando habilidades e estratégias e como conceitos do mesmo 

foro de interesse influenciam o processo ensino-aprendizagem.  

 

O MEC realizado nesta digressão debruçou-se sobre o PA (MEC do PA), e não 

modalidade a modalidade, sob alçada decisional da PC. A sua estrutura foi 

organizada em oito módulos, divididos em fase de análise – módulos um, dois e 

três, fase de decisão – módulos quatro, cinco e seis e sete e fase de aplicação 

– Módulo oito. O Módulo sete foi excluído da elaboração do documento, tendo 

sido realizado separadamente, na construção individualizada de cada UD. O 

módulo 8, respeitante à sua aplicação em contexto real, corporizou o 

planeamento realizado, ao longo da Digressão e foi partilhado em suporte 

documental através de um portfolio online, com a PO e PC. Exalto, de toda a 

estrutura fundamental ao conhecimento docente, os Módulos um e quatro, como 

os mais preponderantes e pertinentes no processo de planeamento.  

O Módulo um, respeitante á Estrutura do conhecimento permitiu-me analisar a 

disciplina da EF no plano curricular, nomeadamente, as competências gerais, 

transversais e específicas de cada um dos ciclos de ensino, balizadas nos 

conteúdos programáticos e em convergência com o currículo definido pela 

escola no PCP, configuradas à luz das categorias transdisciplinares. A sua 

análise possibilitou um conhecimento mais aprofundado acerca destas 

competências nos domínios psicomotor e cognitivo, destacando a análise das 

habilidades motoras nas modalidades de Ginástica, Atletismo, Jogos Pré-

Desportivos, Voleibol e Futsal no segundo ciclo e de Ginástica, Atletismo, 

Voleibol, Basquetebol e Futsal, no ensino Secundário.  

A relevância deste Módulo prendeu-se por me ter permitido a recolha do 

conhecimento teórico necessário e de um conjunto de informações que me 
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muniram, a partir da posterior interseção entre o conteúdo e a pedagogia, da 

capacidade de o transformar, em formas pedagogicamente poderosas e 

adaptadas às variações dos alunos, levando em consideração as experiências 

atuais e anteriores dos mesmos (Shulman, 1987). 

Nesta digressão o valor do conhecimento do conteúdo para o meu 

desenvolvimento do currículo manifestou-se através da minha ação na sua 

configuração, por exemplo, na decisão curricular de lecionar a modalidade 

alternativa de Luta. Nesta decisão tornei patente, face aos meus conhecimentos, 

interesses e valores, a adaptação do currículo ao meu próprio conhecimento 

disciplinar, seleccionando-o em função deste (Grossman, 1990). 

No módulo quatro respeitante à Sequência e Extensão dos Conteúdos, segundo 

Vickers (1990, p. 99)“we now go into this concept (developing a scope and 

sequence) in depth and enter a phase that requires you to make fInal decisions 

about what your students will be taught and required to do over a set period of 

time.”  

No caso desta digressão, por se tratar de um MEC do PA, o Módulo 4, tal qual a 

descrição do seu propósito pelas mãos da sua autora, apenas teve lugar na 

construção individualizada de cada UD, realizada separadamente da elaboração 

deste documento. No entanto, o Módulo em questão revelou-se fundamental, por 

conter o PA e permitir o seu balizamento temporal e planeamento específico em 

função dos tempos letivos disponíveis.  

A construção efetiva de cada UD foi realizada, sempre após a realização de uma 

avaliação de diagnóstico (AD), numa estrutura que dispôs os diferentes 

conteúdos a abordar em função dos tempos letivos disponíveis, da sua 

distribuição temporal no PA e da sua contextualização advinda da elaboração do 

MEC (Anexo 2).  

De modo a ser possível atribuir a cada aula um perfil próprio, convergindo todas 

elas numa direção inequívoca, fazendo com que cada uma não surja isolada na 

sua função e estrutura (Bento, 2003) a sua distribuição foi realizada em 

conformidade com as quatro funções didáticas: Introdução, exercitação, 

consolidação e avaliação, propostas ainda que com diferente roupagem por 

Vickers (1990, p. 100) “In addition, a scope and sequence chart shows how class 
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time relative to that content item is to be used (...) provides for the introduction of 

new content (N=New); the review of content (R=Review); the continuation of 

instruction in the same skill, strategy or concept (C=Continue); and time allocated 

for skills, strategies, or concepts to be practiced (P=Student Directed Practiced).” 

As funções didáticas desempenharam um papel de relevância na construção de 

cada UD, pelo seu caráter informativo da situação dos alunos face ao processo 

ensino-aprendizagem de cada uma das matérias.  

Em conformidade com esta atribuição de significado a esta etapa de 

planeamento, as decisões que tomei na elaboração esquemática da sequência 

e extensão dos conteúdos das UD foram sempre pertinentemente 

acompanhadas pela sua justificação. Tal procedimento sustenta-se na 

necessidade de explicitar as principais funções assumidas por cada aula, em 

contraposição a uma mera distribuição das matérias (Bento, 2003).   

As decisões relativas à sequência e extensão dos conteúdos como guia do 

processo de seleção e ordenamento dos mesmos foram realizadas tendo como 

base duas abordagens conceptuais, descritas na literatura como da base para o 

topo (“bottom-up”) e do topo para a base (“top-down”) (Vickers, 1990).  

No Basquetebol, no Futsal e no Voleibol optei por realizar uma abordagem do 

topo para a base, ou seja, que implica que os alunos compreendam princípios e 

conceitos subjacentes à execução de habilidades, ações e atividades através de 

experiências planeadas que os ajudem a percecioná-las no seu todo, na 

conceção globalizante do jogo (Vickers, 1990). A escolha desta abordagem 

nestas modalidades teve como intuito que os alunos percecionassem o jogo não 

como um momento de aplicação de técnicas descontextualizadas, mas como um 

espaço de resolução de problemas (Graça & Mesquita, 2007) 

Na Ginástica, Luta e no Atletismo optei por realizar uma abordagem da base 

para o topo, ou seja, que implica a decomposição dos conteúdos em 

componentes mais simples, de forma a possibilitar que os alunos reconstruam e 

compreendam o seu todo. A escolha desta abordagem nestas modalidades 

deveu-se, no caso das primeiras duas à necessidade de garantir a manutenção 

da segurança dos alunos e no Atletismo maior tecnicidade dos seus conteúdos.  
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O decorrer do EP, também devido ao seu consequente caráter reflexivo, 

permitiu-me perspetivar as diferentes etapas do planeamanto no seu caráter 

mutável, perante a pertinência dessas alterações face às exigências e 

necessidades impostas pela prática, corroborando a conceção de que “o ensino 

é criado duas vezes: uma na conceção e outra na realidade” (Bento, 2003, p. 

16). 

O planeamento do ensino, como foi o caso das UD, constituiu os melhores 

pressupostos para a realização de um ensino consciente, assente num trabalho 

contínuo e sistemático, traduzindo-se num instrumento que se revelou muito útil 

durante a minha intervenção pedagógica. 

Penso que esta minha experiência como professor iniciante me levou a conceber 

uma saudável união indissociável de conceitos: o do planeamento e o da 

reflexão, nas constantes reconfigurações que foram possíveis através da sua 

relação. Durante o EP planear conduziu-me constantemente a instâncias da 

reflexão anteriores e posteriores à prática, que me reconduziram 

redundantemente a instâncias de planeamento. 
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5.3.3 COMPOSIÇÃO MUSICAL: PARTITURAS  

A partitura corresponde ao guião que orienta a orquestra, na qual se manifestam 

as intenções da composição do Vocalista, neste caso Tenor. Ela constitui o ponto 

de partida à interpretação dos Músicos, num verdadeiro itinerário de caráter 

aberto. Aberto à sua exploração, alteração e extrapolação, não fosse cada 

música ao vivo dotada de uma envolvência que a munem de um certo grau de 

imprevisibilidade. A partitura confere a cada música uma orientação, que se 

confronta com a realidade, no momento em que o músico ousa tirar som do 

instrumento. 

O plano de aula constituiu o elo final da cadeia de planeamento do ensino, que 

pela sua proximidade com a realização corporiza a conversão dos objetivos da 

UD em objetivos concretos, palpáveis e balizadores das tarefas da aula, 

informações que permitam a concretização da exercitação e da aprendizagem 

motora e a metodologia utilizada pelo professor (Bento, 2003).  

A elaboração da estrutura dos PDA nesta digressão foi realizada em contexto de 

NE, conforme indicação da PC, no início do EP, com o intuito de garantir que 

continham o mesmo leque de informações fundamentais à preparação das aulas 

no sentido de fazer coincidir a todos um mesmo “esqueleto” (Anexo 3).  

Ao nível do cabeçalho essas informações fundamentais corresponderam, entre 

outras, ao número da aula em articulação com o PA, à sessão da UD e à função 

didática que representa, ao material necessário à sua realização, à sua duração, 

à instalação em que decorre e às quatro categorias transdisciplinares que a 

balizam em termos de objetivos gerais – habilidades motoras, fisiologia do treino 

e condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais. O cabeçalho 

constituiu sempre a primeira parte do PDA a realizar por me permitir através da 

função didática situar e enquadrar o momento de aprendizagem dos alunos, e 

dos objetivos gerais estabelecer reptos a atingir com a sua aplicação, 

possibilitando um coerente desenho das situações que a promoveriam. 

A restante organização dos PDA foi composta por três partes caracterizadoras 

de três momentos distintos de todas as aulas: a parte inicial, parte fundamental 

e a parte final. A divisão da aula nestas três partes revelou-me muito pertinente 

ao longo do EP, pela regularidade das tarefas inerentes a cada uma delas. 
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A parte inicial da aula correspondia ao primeiro contacto com a turma naquela 

aula, sendo por isso composta, primeiramente, pela habitual realização da 

“chamada”. A partilha de um código de conduta e de determinadas regras que 

partilhamos como parte unificada professor-alunos desde o início do ano ganhou 

vida, muitas vezes, nesta parte da aula. A credibilidade da nossa ação passa 

pelo exemplo que transmitimos, que se espelha na nossa dignidade, nesse 

sentido, a chamada ocupou um lugar de destaque na confirmação: da presença 

atempada dos alunos, de que cada aluno trouxe material adequado à aula, dos 

cabelos longos amarrados e da ausência de adereços que pudessem 

comprometer a sua segurança. 

 A sua duração correspondeu sempre a cinco minutos. Eram os “cinco minutos 

de tolerância” que fizeram tantas vezes variar entre a marcação ou não de uma 

falta de atraso e que ao longo do EP deram aso a alguma correria. A turma 

revelou-se, na sua grande maioria, cumpridora do código de conduta e 

interessada em respeitá-lo, considero eu, fruto de algumas destas estratégias. 

Após a chamada, a parte inicial constituía ainda uma fase de breve introdução 

aos objetivos gerais da aula e de realização da ativação geral, vulgo 

“aquecimento”, específica da modalidade abordada. 

A parte fundamental da aula consistia na realização das situações de 

aprendizagem, dos conteúdos a abordar da modalidade em questão, face aos 

objetivos gerais e específicos propostos. Aqui ganhou forma a utilização do 

conhecimento da matéria como base para a sua transformação em conteúdo 

pedagógico. Nesse apelo à criatividade, na seleção e construção de exercícios, 

inúmeras vezes procurei a exploração de recursos à minha disposição, e a 

partilha em contexto de NE: 

“A minha decisão de simultaneamente assistir às aulas de estudos práticos de 

Voleibol que decorrem na faculdade sob a alçada do professor José Afonso, com 

a lecionação de aulas de voleibol no EP tem vindo a munir-me de valências 

aquando da construção física ou mental dos exercícios.”  

 

                                                   Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 
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“No planeamento desta aula fui instigado pela Professora Cooperante a ser mais 

criativo, o que originou a necessidade de recorrer a vídeos e a outros espaços de 

informação, para que conseguisse corresponder.”  

                                                             Diário de Bordo. 03 de fevereiro de 2019 

A parte final da aula destinava-se, geralmente, à realização de um circuito de 

treino funcional e posteriormente a uma conversa com os alunos acerca da aula, 

do seu desempenho e envolvimento, e do trabalho a ser desenvolvido na aula 

seguinte.   

Coincidentemente a esta distribuição vertical das três partes da aula nos PDA, 

encontrava-se a sua caracterização, distribuída horizontalmente nos parâmetros: 

tempo de cada exercício, objetivo específico, situação de 

aprendizagem/esquema e componentes críticas.  

Os objetivos específicos de cada exercício elencavam os conteúdos específicos 

e propósitos de uma determinada situação de aprendizagem. A situação de 

aprendizagem/esquema contemplava a organização dos alunos, quer no espaço 

quer na formação de grupos, e pretendia explicitar as suas ações, habilidades e 

movimentações no exercício. As componentes críticas, como o próprio nome 

indica, abrangiam o conjunto de comportamentos críticos e desejados para a 

consecução dos objetivo específicos, funcionando na esfera da prática como um 

facilitador do foco da minha intervenção ao nível da atribuição de feedbacks. 

Apesar da obrigatoriedade da elaboração e construção semanal dos PDA 

segundo esta estrutura, compreensível pelo seu valor formativo na 

sistematização dos processos de planeamento, estes nunca me acompanharam 

em formato físico nas aulas que lecionei. A preparação para a sua aplicação veio 

sempre à posteriori, numa folha com palavras-chave, esquemas e, em algumas 

aulas, grupos de alunos pré-formados, que estudada e assimilada revia antes do 

início de cada aula. 

Relativamente às aprendizagens que retirei do confronto da elaboração dos PDA 

com a sua aplicabilidade no contexto prático, realço a definição do essencial e a 

concentração em pontos fulcrais como requisito indispensável neste nível de 

planeamento, exigindo de mim um elevado conhecimento específico, 
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competência didáctico-metodológica e grau de consciência da minha 

responsabilidade (Bento, 2003).  

Ao longo do EP a elaboração e aplicação do PDA foi evidenciando melhorias 

pela atenção ao seu caráter multidimensional e multifatorial e atenção às 

variáveis que condicionam a sua aplicabilidade.    

À semelhança da UD, o PDA constitui-se também como um documento de 

caráter mutável, evidenciado no desenvolvimento de competências, isto é, na 

confrontação com a ação. Como refere Bento (2003, p. 84) “(…) as 

potencialidades educativas não são um dado inteiramente absoluto; alteram-se 

de acordo com a situação e as circunstâncias concretas da sua abordagem”. 

No que se refere à influência deste nível de planeamento na minha identidade 

profissional, ressalvo o seu caráter imprescindível na consecução da 

competência e por isso, além dos demais níveis, um indicador caracterizador da 

identidade profissional de qualquer docente. Da sua relevância exalto as 

abordagens isoladas e desconexas como os perigos em que se incorre nas 

imprecisões da organização do ensino. Perspetivando o futuro da minha carreira 

docente, tendo também como exemplo a PC, não concebo o exercício 

despreparado e desenquadrado desta que será a minha profissão. Como refere 

Bento (2003, p. 25)“O professor não está nem pode ser dispensado da 

planificação do ensino. O princípio dirigente do ciclo de ação do professor deverá 

consistir em que todos os projetos e formas de trabalho no ensino sejam testados 

diretamente na praxis, sendo corrigidos e alterados ate que o produto ocasione 

satisfação plena”. 
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5.4 REALIZAÇÃO DA DIGRESSÃO 

Chega o momento da primeira música, à hora marcada, no palco que nos é 

comum. Estou entregue a mim mesmo perante uma banda de 24 músicos, à 

espera de me ouvirem cantar, que comigo perfazem a Orquestra. Apesar do 

nervosismo, o entusiasmo palpita-me o peito. Mil e uma ingenuidades passam-

me pela cabeça no seu final, afinal estou consciente que dependerá também de 

mim o sucesso, ou não, do processo relação musical.   

“Momentos após a minha aula ter terminado, fazia comparações com a do André. 

A minha turma passou-me a imagem de ser menos bem comportada e mais 

faladora. A professora cooperante desalarmou-me relativamente a este assunto. 

Talvez seja eu que quero que os alunos estejam sempre atentos e que só falem 

quando lhes é pedido. Ironicamente lembrei-me que eles (também) são pessoas 

e que eu também sou e já fui aluno, tendo exactamente alguns daqueles 

comportamentos. No entanto considero que terei que encontrar estratégias para 

que estas conversas entre os alunos não se tornem hábito, visto que já se 

conhecem.” 

                                                   Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

A etapa da realização corresponde à materialização das minhas intenções à luz 

da minha conceção de ensino, tratando-se do momento de projeção do 

planeamento realizado anteriormente.  

“É na realização (e na reflexão) que somos confrontados com a realidade e que 

nos apercebemos do sucesso, ou falta dele, e adequação dos processos alicerces 

de análise de variáveis e planeamento, realizados previamente.” 

                                                  Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 

Foi na realização que se desenrolou o meu desenvolvimento profissional e em 

que construí a minha identidade como profissional da docência. Nela deposito 

um vasto leque de intensas vivências. No fundo, a realização deste EP teve 

como base um mundo de interações, que possibilitaram uma aprendizagem 

holística da relevância do contexto em que me inseri, da relevância da minha 

intervenção na escola e no desenvolvimento dos alunos e da nobreza da missão 

diária que, aos meus olhos, o exercício da profissão se constituiu.  
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5.4.1 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

O ambiente de aprendizagem de uma aula é estabelecido pelas múltiplas 

interações professor-alunos que nela ocorrem e influenciado pela forma como 

são mediadas. A convergência ou divergência destes dois vectores, professor e 

alunos, no que se refere à partilha de pensamentos e emoções que determinam 

o seu empenhamento na concretização dos objetivos propostos em resultado da 

motivação e dos afetos, determina os ambientes relacionais (Rosado & Ferreira, 

2015).  

 

“A promoção de ambientes positivos de aprendizagem envolve uma abordagem 

integrada da forma como os objetivos, as crenças, os motivos, as emoções e os 

comportamentos dos professores interagem com as mesmas variáveis nos 

alunos ou praticantes, resultando os processos complexos de ensino e 

aprendizagem desse conjunto de encontros e desencontros. Na realidade, a 

criação de ambientes adequados de aprendizagem exige uma análise das 

agendas dos alunos e dos professores e da sua interação nos contextos de 

ensino” (Rosado & Ferreira, 2015, p. 185).” 

 

No início do EP as minhas expectativas relativamente à sua realização 

denotaram uma abordagem que apenas posteriormente me consciencializaria 

dos perigos em que poderia incorrer na sua operacionalização.  

 

“Pretendia ser assertivo e que os meus alunos ficassem com uma primeira 

impressão de um professor exigente (…)” 

        Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

 

“Essa anterior relação com a turma pode tender a criar em algumas situações um 

excesso de confiança por parte da turma. Considero que é uma linha ténue entre 

a boa relação e interação com os alunos, relacionada com a afetividade que 

vamos criando por eles, e a possível perda de controlo da disciplina (observação 

de aula da PC)” 

        Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 
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Importa exaltar a sua influência longitudinal, visto que a agenda dos professores 

se trata de procurar concretizar as suas expectativas, desejos e emoções, e a 

dos alunos se foca por exemplo no divertimento, aprovação, socialização e 

afastamento de problemas (Carlson & Hastie, cit. por Rosado & Ferreira, 2015). 

 

“Na interação com os alunos, e talvez pela proximidade de idades, não foi mantida 

uma distância professor-aluno desejada. (…) Na minha conceção, estas primeiras 

aulas são importantes para que nos familiarizemos com a turma mas também para 

que estabeleçamos logo de início regras e formas de conduta próprias do contexto 

de aula.(Observação de aula)”  

                   Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 

 

A congruência da minha formação inicial com as minhas crenças no capítulo da 

regulação da ordem e disciplina, exacerbada pelo facto de me constituir como 

professor iniciante, propiciaram a que criasse expectativas e procurasse atendê-

las através da adoção de uma postura que se revelou desajustada ao contexto.  

 

“De fato a sua postura mudou muito (…) e isso não prejudicou a aula no domínio 

da disciplina, pelo contrário. A maior afetividade com os alunos, tornou-o mais 

confiante e mais capaz de fazer respeitar as suas intervenções.”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

“Afinal, ensinar Desporto também deve ser ensinar pelo Desporto. Todas estas 

ilações esbarram na minha auto-reflexão crítica, será que sou demasiado 

intransigente?! Será a minha postura demasiado peremptória no campo da 

disciplina?! Quais as vantagens e desvantagens da minha postura no que à 

disciplina diz respeito?! Estarei eu a ser crítico ao ponto de valorizar o que não 

deve ser valorizado?! As respostas virão com o decorrer do tempo, e com as 

diferentes experiências.”  

       Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

 

A minha intervenção junto dos alunos estava a constituir-se como um risco 

emocional e social de ameaça à sua auto-estima, produzindo um 

desinvestimento deles nas atividades, consequente da minha forma imprudente 

de lidar com o erro e assente “na assunção que a perceção que o praticante 
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possui da sua competência tem um peso substancial na sua competência 

efetiva”(Whitehead, Whitehead & Corbin, cit. por Mesquita & Rosado, 2015, p. 

33). 

 

“Ao invés de funcionar como pretendido, a minha interação com os alunos estava 

não só a distanciá-los de mim, e a não permitir que chegue a eles como um 

motivador e promotor do Desporto, mas a colocar-lhes receios de fazer, de errar 

e em última instância de perguntar.” 

Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“A importância da necessidade de perceção de competência e de alcançar os 

resultados desejados foi identificada há várias décadas (W.White, 1959). Neste 

contexto existem um considerável número de estudos que sugerem que a 

percepção individual da competência de ordem física tem um efeito significativo 

sobre o desempenho, comportamento, cognição e afeto do executante.” 

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

A gestão dos erros precisa de ser entendida, à luz da “conceção de erro”, do seu 

entendimento global, que não descura as dimensões cognitivas, emocionais e 

sociais envolvidas, no que concerne à intenção de redução da sua frequência.  

 

“No fundo, após reflexão da aula, o meu nervosismo ao longo da mesma tornou-

me menos tolerante na relação com o erro e menos afetivo, afetando 

negativamente o clima de aprendizagem.”  

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

Até a este verdadeiro ponto de viragem do meu EP, que designei de “Mudança 

de postura”, o meu foco relativamente à avaliação da realização de tarefas 

motoras dos alunos foi direcionado para os resultados e não para os processos, 

determinando a minha conceção de erro, os meus níveis de tolerância e afetando 

significativamente o processo de ensino (Rosado & Mesquita, 2015). 

 

“A gestão dos erros exige, em primeiro lugar, uma conceção correta do erro, no 

qual o erro é entendido como uma oportunidade, como um desafio e não como 

uma ameaça. Uma boa gestão dos erros exige que, quer os 
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professores/treinadores quer os alunos/atletas partilhem a ideia de que os erros 

podem ser uma excelente oportunidade para rever a própria 

aprendizagem”(Rosado & Mesquita, 2015, p. 114).  

 

“Aprofundando mais um pouco como me senti durante a aula e perspetivando as 

próximas, julgo que o mindset à partida para cada aula deve voltar a ser o mesmo 

que o do final do primeiro período. Lidar com o erro em cada nova modalidade vai 

ser um desafio e por isso mesmo também uma nova aprendizagem.”  

            Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 

 

A correta conceção do erro permite que a naturalidade da sua ocorrência se 

constitua como mais um mecanismo motivador da exercitação, catalisador das 

desejadas persistência e capacidade de auto-superação dos alunos. Para que 

tal aconteça, a conceção do erro deve ser congruente entre professor e alunos, 

refletindo-se, na esfera da prática, na forma como lidam com estes (Hanks & 

Fort, cit. por Rosado & Mesquita, 2015). 

 

“O que mais quero é que ousem fracassar, que experienciem e que procurem 

incessantemente melhorar. O que mais quero é que tenham em mim um facilitador 

e mediador, que exerce a sua função no sentido de os ajudar. O receio de me 

colocarem perguntas ou de errarem, pela minha reação adversa, corroeu-me nos 

dias seguintes em que me consciencializei dessas minhas ações.”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

No início deste EP a ocorrência de erros no decorrer das aulas foi percecionada 

com emoções negativas, despoletantes de stress e nervosismo que se 

prolongavam para além do tempo de aula em sensações de frustração, irritação 

e desapontamento, não para com os alunos, mas para comigo mesmo. Por ainda 

me encontrar numa fase de indução profissional, característico de inseguranças, 

e provido de um olhar crítico perante a minha ação, excluía os alunos desta 

equação mental à qual procurava obter resposta para a ocorrência de erros. 

Atribuía, erradamente, à minha intervenção o único fator desencadeador dos 

erros dos meus alunos.  
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As minhas ações perante o erro no domínio da instrução foram condicionadas 

por esta minha linha de pensamento, centrando-as no que considerava estar a 

ser realizado erradamente, descurando as potencialidades de uma organização 

positiva que focasse e reforçasse o que estava a ser realizado de forma 

apropriada.  

 

Relativamente a planos de ação estratégicos sabe-se que o aumento de 

encorajamentos e elogios, fornecendo feedbacks positivos sobre os aspetos que 

estão a ser bem realizados, em detrimento de interações negativas, fortalece 

não só a execução das ações como cria um clima positivo de aprendizagem 

(Potrac et al., cit. por Rosado & Mesquita, 2015). 

  

A partilha em NE destas questões que me atormentavam e que estavam a 

constituir-se como um entrave à excelência do processo de ensino, levaram-me 

a refletir e a alterar completamente a minha forma de encarar o erro.   

 

“O NE também me fez ver que a exigência, rigor e disciplina numa aula são tão 

bons quanto permitirem que o clima de aprendizagem seja o melhor. Ou seja, a 

minha postura na aula e para com os meus alunos foi, e tinha vindo a ser, de 

alguma frieza, distanciamento afetivo, de insistência no erro (…)”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

A primeira mudança verificou-se de uma forma mais generalizada na perspetiva 

com a qual percecionava a vivência da aula. Tal causa adveio da repercussão 

das sensações descritas anteriormente, como o stress e ansiedade, que se 

manifestavam antes do início de qualquer tempo letivo. Essa mudança ocorreu 

ao nível da postura, percebendo que pretendia vivenciar e usufruir das minhas 

aulas e retirar proveito da interação com os meus alunos, concebendo que 

ambos eramos responsáveis pelo processo de ensino. 

 

“Tentei mudar a minha postura, e sobretudo o meu mindset. Assumi uma postura 

mais tranquila e de maior proximidade afetiva com os alunos, ou seja, de maior 

empatia e sensibilidade às suas necessidades, perceções e emoções (…) 

Finalizei a aula com a sensação que usufruí verdadeiramente da aula que lecionei, 

e considero isso mais uma aprendizagem.”  
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       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“Nesta circunstância, desloquei-me à escola e encarei a aula com uma postura de 

maior tranquilidade e consciência das minhas capacidades. Esta postura e forma 

de perspetivar a aula, seguro do meu planeamento e da minha função, trazem-me 

efetivamente melhores sensações durante o seu decorrer e propiciam um clima 

de aprendizagem positivo e de diálogo.” 

            Diário de Bordo. 20 de janeiro de 2019 

 

 

“As mudanças na nossa postura, na forma de encararmos as aulas, nas relações 

com os alunos são gritantes. O “toque pedagógico” e o usufruto das aulas é cada 

vez mais uma constante, o que considero ser importante sentir nesta fase, visto 

que nos encontramos no terceiro período.” 

     Diário de Bordo. 12 de maio de 2019 

 

Essa mudança ocorreu mais especificamente ao nível da perceção do erro. As 

nossas intervenções como docentes devem ter como objetivo propiciar a 

existência de aprendizagens, às quais o erro é condição necessária e não um 

sinal de fracasso. Comecei a reconhecer a naturalidade do erro, a tolerá-lo face 

ao nível de desempenho dos alunos e aos objetivos, a relativizá-lo e sobretudo 

a valorizá-lo diferenciadamente.  

 

“Nas situações de instrução, nomeadamente imediatamente a seguir às 

execuções práticas aproximei-me através da emissão de feedbacks positivos, 

sobretudo àqueles alunos que se esforçam independentemente do seu 

desempenho, e para os quais senti que essa minha verbalização foi importante. 

Considero essas minhas ações de extrema importância (…)”  

                  Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

 

“Ao sair da escola mantinha-me satisfeito com os meus erros, por ter aprendido 

com eles, por tê-los percecionado in loco e por ter tido o discernimento de 

conversar, humildemente, com os meus alunos.” 

     Diário de Bordo. 01 de abril de 2019 



 

89 
 

O ambiente de aprendizagem que estabeleci e que se verificou proveitoso, 

desvalorizava o erro por assumir que o mesmo fazia parte de um processo 

(perspetiva criterial) e não de um resultado. Esta orientação das minhas 

expectativas colocou ênfase na cooperação, inclusão, no esforço, nos 

progressos, no respeito pelos outros e na auto-superação revelando-se decisiva 

na gestão desse ambiente, criando nos alunos motivação intrínseca de 

orientação para a tarefa. No reduto dos alunos este tipo de motivação propiciou 

a criação de um ambiente psicologicamente seguro, de persistência face aos 

erros e de empenho, no qual estiveram mais dispostas a corres riscos e a 

aprender com os seus erros (Danish, Petitpas & Hale, cit. por Rosado & Ferreira, 

2015) 

 

“As minhas sensações durante a aula foram diferentes, senti-me menos nervoso 

e fiquei contente por ver que alguns alunos estavam entusiasmados com a 

constatação das suas melhorias.”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“Criamos um ótimo clima de aprendizagem, em que reinou a capacidade de 

superação e obtivemos desempenhos que me surpreenderam (primeira aula de 

Ginástica de aparelhos).” 

     Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

Como componente essencial à criação deste ambiente de aprendizagem 

alicerçada sob uma atitude positiva perante as aulas, o entusiasmo passou a 

ocupar um lugar de destaque naquilo que caracterizou a minha intervenção, 

tornando o ensino mais eficiente e estabelecendo um ambiente favorável 

(Siedentop, cit. por Rosado & Ferreira, 2015).  

 

“Questiono-me o porquê do meu entusiasmo com esta aula em específico e 

baseio-me nas sensações e emoções para não responder a esta pergunta 

retórica. Que todas as aulas sejam assim! Coloco em cima da mesa a hipótese: 

por me ter sido aguçada a curiosidade e estar com vivido entusiasmo a partilhar 

algo que também para mim era novo e que foi tão solidamente pensado, talvez os 

tenha contagiado.” 



 

90 
 

        Diário de Bordo. 10 de fevereiro de 2019 

 

O entusiasmo envolve “Um estilo de ensino em que prevalece o reforço positivo 

sobre o comportamento apropriado do aluno ou sobre o que ele fez bem, 

propiciando a emergência de ambientes de ensino entusiastas. O autor reforça 

a importância do feedback positivo e de encorajamento centrado do 

desempenho e nos progressos, bem como a focalização sobre os 

comportamentos apropriados (Siedentop, cit. por Rosado & Ferreira, 2015). 

 

Pretendi transmitir aos alunos o meu intrínseco entusiasmo pelo ensino, pelos 

progressos, esforço e pelo trabalho, trespassando-lhes a relevância que confiro 

a essas dimensões, com o intuito que conferissem primazia às minhas 

qualidades humanas e relacionais (Rosado & Mesquita, 2015).  

 

“No foro relacional, denotei a baixa anímica de uma das alunas mais interessadas 

e comprometidas com a tarefa da turma. Após breve conversa com a mesma no 

final da aula, não denotei uma postura de total abertura da sua parte, apesar de 

me ter relatado a causa daquele comportamento. Para meu contentamento, no 

seguimento da minha abordagem, recebi um email da aluna em questão a 

agradecer-me a preocupação. Felizmente estes momentos começam a ser uma 

constante e são verdadeiras lufadas de ar fresco no meu quotidiano.”  

            Diário de Bordo. 20 de janeiro de 2019 

 

A adoção de uma postura entusiasta demonstrou ter uma enorme influência nas 

variáveis do processo de ensino, influenciando a motivação, o interesse, a 

atenção, o ambiente humano e relacional, a capacidade de trabalho, a estrutura 

e coesão dos grupos, a gestão de conflitos e de emoções, o empenhamento e a 

participação (Rosado & Ferreira, 2015). 

 

“Em suma, esta aula teve, tanto em mim como nos alunos, a mesma dose-

resposta que as primeiras aulas de Ginástica de Solo. Os alunos demonstraram-

se felizes com a realização de habilidades motoras que não pensavam serem 

capazes de realizar e eu propiciava esse clima de festividade com a observação 

e expressão de satisfação pelas suas sensações. Demos por terminada a aula e 
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os alunos pediam para saltar mais vezes, como se de uma diversão se tratasse e 

quando assim é, só podemos ficar satisfeitos.” 

     Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

 

A construção desse ambiente positivo de aprendizagem foi determinado por 

variáveis e definido como um ambiente caloroso de orientação para o aluno, em 

que existe a perceção do ambiente afetivo existente e a preocupação genuína 

com os problemas dos alunos, bem como uma ambiência psicológica de 

aceitação e compreensão fortemente satisfatória para as pessoas que nela 

participam (Rosado & Ferreira, 2015).  

 

“Reforço a importância destes momentos de afetividade (…) treino sinto que cada 

vez crio mais afetividade e melhor relação com os alunos. Por passar a conhecê-

los melhor, e talvez por dar-lhes espaço a que manifestem as suas opiniões, os 

alunos falam mais comigo, de si mesmos e dos problemas e situações das quais 

não estamos a par e que fazem parte da sua vida.”  

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

Neste ponto as ligações emocionais foram fulcrais, representando um aspeto 

nuclear na gestão do ambiente de aprendizagem, que conferiram significado a 

muitas das aprendizagens e se estendem às do desenvolvimento integral do 

individuo.  

 

“Ainda assim, quando instruía esperava que fizessem silêncio para falar, e mesmo 

com um clima mais descontraído, os alunos respeitaram.”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

 

“À semelhança desta mudança de comportamento, no final da aula a turma 

desculpou-se pelo comportamento da aula anterior, fazendo reinar no meu 

entender um clima relacional de respeito e compreensão mútua.” 

            Diário de Bordo. 27 de janeiro de 2019 

 

Do ponto de vista pessoal estas ligações emocionais fruto do estabelecimento 

de relações interpessoais com os alunos conferiram ao EP um peso substancial 
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na minha edificação. Levo-as comigo para o resto da vida e revejo a aplicação 

de um currículo real e da experiência de vida, pois ensinamos o que somos e 

naquilo que somos se encontra muito daquilo que ensinamos (Nóvoa, 2009). 

 

“A parte final da aula selou o final desta semana da melhor forma, com um abraço 

de uma aluna. É o melhor que podemos retirar da nossa ação, do reconhecimento 

do valor das nossas aulas, da afetividade que se cria e do trabalho que 

desenvolvemos em prol dos alunos.”  

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

“Antes de a aula ter início a PC teve uma conversa com um aluno desta turma, 

relativamente a um acontecimento grave de índole de contexto escolar, 

mostrando-se próxima e ao mesmo tempo atenta a estas questões. A sua postura 

foi impecável, perante uma situação em que, às vezes, nós professores, não 

conseguimos proferir as palavras certas da forma que pretendemos, talvez 

carregados pela responsabilidade ou pela emoção. Para mim, pessoalmente, foi 

uma verdadeira lição. Vi naquela breve conversa um pouco do que quero ser. Um 

mediador de conflitos e um extrapolar da profissão para um outro domínio tão ou 

mais importante do que o letivo.”  

   Diário de Bordo. 02 de março de 2019 

 

Do ponto de vista profissional as enormes vantagens desta mudança abarcaram 

um maior nível de responsabilização dos alunos pela emissão frequente de 

feedbacks específicos e ainda assim globalmente aprovadores, bem como o 

elogio regular em torno da realização das instruções propostas (Mesquita, cit. 

por Rosado & Ferreira, 2015).
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5.4.2 INSTRUÇÃO 

A interação entre professor e alunos é possível, em grande medida, graças ao 

estabelecimento de vias de comunicação entre ambos. Esta capacidade é não 

só fundamental por permitir que através dela haja a partilha de conteúdo 

informativo como pela oportunidade que providencia ao professor de transmitir 

as suas intenções. Ao fazê-lo, a capacidade de comunicar constitui-se como um 

dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto de ensino das 

atividades físicas e desportivas.  

No que se refere à EF e nomeadamente ao processo ensino-aprendizagem, a 

comunicação acontece por via da instrução, ao referenciar-se à informação 

diretamente relacionada com os objetivos e a matéria de ensino (Rosado & 

Mesquita, 2015). Como referem Rosado e Mesquita (2015, p. 73)“A instrução 

refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do 

professor para transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos e 

os conteúdos do ensino (Siedentop, 1991), sendo, usualmente, referida como a 

“chave” da estruturação e modificação das situações de aprendizagem, no 

sentido de proporcionar a própria aprendizagem (Silverman, 1994). Dela fazem 

parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (eg., exposição, 

explicação, demonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, 

nomeadamente não verbal) que estão intimamente ligados aos objetivos da 

aprendizagem.” 

Deste modo, ao longo do EP e face à diversidade situacional do contexto tive 

necessidade de melhorar a minha capacidade de instruir, tendo como base 

algumas das premissas da minha formação inicial acerca das barreiras 

existentes nos processos de comunicação.  

A elevada quantidade de informação na instrução surge como uma dessas 

barreiras por ser “geralmente superior á que o praticante pode efetivamente 

tratar” (Arnold, Famose, cit. por Rosado & Mesquita, 2015, p. 71). 

(…) o excesso de informação na introdução destes dois conteúdos juntos no 

mesmo exercício dificultou que os alunos compreendessem a instrução e 

interiorizassem as suas componentes críticas, mesmo utilizando o 

questionamento (…) o foco atencional dos alunos passou das componentes 

críticas, à compreensão da sua posição e procedimento durante o exercício. 
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                                                 Diário de Bordo. 16 de novembro de 2018 

“No quadrado o móvel, o fato de, durante a instrução ter feito referência às 

movimentações da defesa em relação ao lado do remate tendo em conta as zonas 

do campo de voleibol, dificultou a compreensão por parte dos alunos.”  

                                                 Diário de Bordo. 16 de novembro de 2018 

“O processo que permite concentrar a atenção nos estímulos mais importantes 

para a resposta motora adequada designa-se por atenção seletiva”(Rosado & 

Mesquita, 2015, p. 72). Como estratégia propiciadora deste processo surge a 

remoção de possíveis distracções do ambiente de aprendizagem.  

“A adequação do posicionamento do professor aquando da instrução, não 

relativamente à posição dos alunos, mas em referência a para onde se direcionam. 

Esta problemática prende-se pela restrição das hipóteses de distração dos alunos 

face à instrução, caso o nosso posicionamento aquando da instrução não seja na 

direção de outras aulas ou atividades que estejam a decorrer.”  

                                                    Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“Na realidade, importa reconhecer que entre aquilo que o professor ou treinador 

pretendem dizer e aquilo que efetivamente dizem pode haver uma diferença, que 

aquilo que o praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que compreende, e 

aquilo que compreende não é, também, muitas vezes, retido ou, finalmente 

executado. Existem, assim, perdas sucessivas de informação que podem chegar 

aos 60% (Rosado et al., 2008). Este fenómeno designa-se por afunilamento 

instrucional”(Rosado & Mesquita, 2015, p. 72).    

“(…) quase como se assumisse que os alunos já conheciam o exercício, o NE 

alertou-me para o facto de não lhes ter dito quais os seus principais objectivos 

nem as suas componentes críticas. Aliás, relativamente à disposição dos alunos 

e apesar de já ter disposto cones para o exercício, antes da aula começar, não 

referi que os elementos fixos se deveriam posicionar nos mesmos.”  

                                                  Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 

“Não obstante ao conhecimento do conteúdo, e à prévia revisão de matérias que 

dominemos menos, a verdade é que no contexto de aula e por fatores do seu 

envolvimento, acabamos por passar a informação de uma forma que não 
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corresponde à que idealizamos. (…) Apesar de ter dito bem as componentes 

críticas, de dominar o conteúdo e de ter estado interventivo no que se refere aos 

feedbacks, penso que não consegui transmitir que o objetivo de realizarem o 

exercício com os dois tipos de chamada (esq.-dir.-esq/dir.-esq.-dir.) era apurarem 

o pé de chamada.”   

                                                  Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

No sentido estratégico de evitar a ocorrência de afunilamento instrucional surge 

a recordação, proposta por Kendler, cit. por Rosado e Mesquita (2015) como 

técnica que consiste em fazer repetir o que foi aprendido anteriormente e que 

está associada a vários fatores como por exemplo a atenção seletiva, 

significatividade, idade, etc, que condicionam os processos de memorização. 

“a verbalização das componentes críticas sempre que se instrui um exercício, 

mesmo que a habilidade técnica ou tática já tenha sido introduzida ou exercitada 

anteriormente. A importância desta ação prende-se pelo relembrar da 

necessidade de foco do aluno naquelas componentes.”  

                                                 Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

A utilização desta técnica associada à envolvência dos alunos no processo 

instrucional propicia que recordem mais proficuamente informação que 

simultaneamente ouvem, dizem e fazem.  

 

“A constante repetição das CC da técnica O’brien nos momentos instrucionais, e 

a colocação dos alunos a visualizarem-se e a corrigirem-se uns aos outros 

revelaram-se estratégias muito positivas na consecução dos objetivos planeados.” 

                                                          Diário de Bordo. 26 de maio de 2019 

Como forma de dar resposta às dificuldades sentidas na instrução ao longo do 

EP, comecei por integrar diretrizes comunicacionais no meu planeamento, 

aquando da elaboração e estudo dos PDA. Contudo, na aplicação dessa mesma 

instância de planeamento, verifiquei a regular ineficiência dessa estratégia pela 

enorme variabilidade de exigências situacionais das aulas. Apesar disso, não 

pretendo demarcar-me da relevância da presença de palavras-chave, CC e 

grupos pré-formados nos documentos de preparação para a lecionação das 

aulas.   
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O sucesso do processo instrucional reside assim na constante adaptação às 

situações, associada à necessidade de convergência de disponibilidade entre o 

emissor e os receptores, visto que toda a tarefa instrucional anda de mãos dadas 

com a relação pedagógica (Valério, 2017). 

 

“Apesar de ser possível aperceber-me que é exigente, a PC adequa o discurso 

para as diferentes situações, e para a disposição dos alunos em cooperarem ou 

não cooperarem tendo em conta o que faz variar esse comportamento deles.”  

                                                 Diário de Bordo. 16 de novembro de 2018 

 

“No que tange à Professora Cooperante, só me apraz referir que a experiência 

profissional é um posto. A sua postura dentro e fora das aulas propicia facilidade 

de criação de empatia, que ajuda a nossa ação num meio de relações 

interpessoais como o da docência.(…) No entanto, talvez a experiência me fará 

concluir que as minhas ações nesse sentido vão ser em vão caso essa não seja 

a vontade intrínseca do aluno.”  

                                                 Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

A optimização do processo instrucional está também intimamente relacionada 

com a necessidade que o docente tem de persuadir o aluno, para que este aceite 

e adira às suas propostas. A incumbência do professor neste âmbito insere-se 

na utilização criativa de formas de linguagem suficientemente cativantes. Neste 

contexto é da sua responsabilidade prestar particular atenção à paralinguagem 

(volume de voz, ressonância, articulação, entoação) e, de uma maneira geral, 

aos aspetos não-verbais da comunicação (contacto visual, expressões faciais) 

(Rosado & Mesquita, 2015). 

“Inicialmente a minha colocação de voz voltou a emperrar um bocadinho, muito 

devido ao nervoso miudinho do qual tenho que me livrar.”  

                                                  Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

“No que tange à aula em si, a minha segurança e entoação na instrução 

melhoraram a eficiência desse processo e a minha escolha de posicionamento em 

relação aos exercícios possibilitou uma emissão de feedbacks mais específica.”   

                                                 Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 
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“Durante a aula, perante a falta de estima que os alunos tiveram com o material, 

a minha postura foi algo mais ríspida, como forma de demonstrar o meu 

desagrado. No entanto, considero que essa minha postura acabou por ter o efeito 

desejado, visto que no dia seguinte demonstraram-se responsáveis e deslocaram-

se ao gabinete de EF, trazendo novas bolas para substituir as que se tinham 

perdido.”  

                                                          Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

 

Além destas, outras variáveis são preditivas da ocorrência de sucesso nas 

aprendizagens, como é o caso da clareza da informação emitida, emissão de 

feedbacks (Werner & Rink, cit. por Rosado & Mesquita, 2015) e do caráter 

motivacional que devem conter as intervenções comunicacionais. Nesse sentido, 

cabe ao professor adaptar a mensagem que pretende transmitir aos níveis de 

compreensão dos alunos (Rosado & Mesquita, 2015). 

 “Serviu como forma de exemplo as diferenças notórias a nível de discurso no 

primeiro momento de interacção professor-alunos deste ciclo de ensino, 

comparativamente às do secundário.”  

                                                  Diário de Bordo. 22 de setembro de 2018 

“A adaptação da linguagem mais técnica à linguagem dos alunos, porque o que é 

verdadeiramente importante não é que os alunos reconheçam o nosso 

conhecimento sobre as matérias, mas que verdadeiramente compreendam e 

materializem esse conhecimento.”  

                                                 Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

“Como docente a lecionar a sua primeira aula de Ginástica de Aparelhos, senti-

me confiante nas minhas ajudas e na emissão de feedbacks, tentando transmitir 

essa confiança, a par da PC, para os alunos.”  

                                                          Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

Dado o exposto, é responsabilidade do professor competente a adoção de 

estratégias que promovam a melhoria da sua capacidade de instruir, conotando-

se o seu desenvolvimento neste domínio como imprescindível na consecução do 

sucesso do processo ensino-aprendizagem, paralelamente ao delineamento da 

sua identidade profissional. 



 

 
 



 

99 
 

5.4.2.1 FEEDBACK PEDAGÓGICO  

No âmbito da instrução, o feedback pedagógico constituiu-se como um 

comportamento, da minha responsabilidade, que teve como objetivo a melhoria 

do desempenho dos alunos, providenciando-lhes uma prática orientada para a 

correta execução das tarefas motoras.  

“O conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo 

modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade”(Fishman & Tobey, cit. por Rosado & Mesquita, 2015). 

A atribuição de feedback pretende tornar o aluno comprometido e envolvido no 

processo ensino-aprendizagem, informando-o acerca da sua prática. Nesse 

sentido, o conteúdo informativo do feedback pode ser relativo ao conhecimento 

da performance, ou seja, à execução do movimento, ou ao conhecimento do 

resultado, isto é, ao resultado pretendido com a execução.(Rosado & Mesquita, 

2015). 

Na fase inicial da aprendizagem de habilidades o feedback pedagógico centrado 

no conteúdo informativo torna-se pertinente por apresentar ao praticante a forma 

como deve executar e os processos a desenvolver para melhor a sua execução. 

Especificamente, devido à sua incapacidade para distinguir a informação 

proprioceptiva como forma de avaliação da sua execução, o feedback 

informativo revela-se benéfico por fornecer-lhe informações externas 

complementares (feedback pedagógico)(Arnold, cit. por Rosado & Mesquita, 

2015), devendo “ser complementados de aspetos básicos de movimento de 

forma a tornarem-se mais inteligíveis para os alunos, ou seja, regularmente 

auditivo-visuais ou auditivo cinestésicos e não apenas verbais”(Rosado, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2015). 

“Com o decorrer do princípio da aula fui-me movimentando pelo espaço e emitindo 

feedbacks individuais, nomeadamente feedbacks cinestésicos.”   

            Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 

 

“No caso de uma aluna que não conseguia realizar um elemento gímnico 

específico, apesar da incessante exercitação e atribuição de feedbacks, recorri à 
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recolha de imagens e mostrei-lhas. A visualização do próprio movimento permitiu 

que se consciencializasse da sua própria ação motora e se focasse nas CC que 

não executa.” 

   Diário de Bordo. 23 de março de 2019 

 

No entanto, independentemente da fase da aprendizagem e do nível de 

desempenho, atendendo às perspetivas construtivistas, a observação das 

tarefas motoras dos alunos e posterior intervenção deve incidir sobre o seu 

processo de aprendizagem e não somente sobre a performance, baseando-se 

também no conhecimento anterior que o praticante possui (Graça, 1997).  

“(…)enfatizo a imprescindibilidade de reforçar as CC através da emissão de 

feedbacks, neste ciclo de ensino que contacta com a modalidade pela primeira 

vez.”   

            Diário de Bordo. 20 de janeiro de 2019 

 

A eficácia da atribuição de feedback está por isso intimamente relacionada com 

o seu conteúdo informativo e a necessidade de este ser específico, corretivo e 

congruente (Van der Mars et al., Sariscsany, Darst & Van Der Mars, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2015).  

O conteúdo informativo do feedback, para induzir efeitos positivos nas 

aprendizagens deve possuir: no que se refere à especificidade, direccionamento 

da informação emitida pelo feedback para a especificidade da tarefa e dos 

conteúdos; um caráter corretivo, pela focalização de critérios orientados para a 

qualidade de execução ou para o resultado (conhecimento da performance ou 

conhecimento do resultado) e no que se refere à congruência, referenciação aos 

propósitos das tarefas focados durante a sua apresentação (Rosado & Mesquita, 

2015). 

“(…)penso que seria importante que o professor interviesse de forma a melhorar 

a compreensão do jogo por parte dos alunos, e criasse regras (por ex.: ter que 

passar em 3-5 segundos) para que o jogo/exercício fosse de encontro aos  

objetivos da sua preleção.”  

       Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 
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 A minha pré-conceção acerca da pertinência do feedback, oriunda do treino, 

revelou-se certeira no contexto do EP. Procurei fazer coincidir a utilização deste 

valioso recurso com a minha conceção acerca deste, ou seja, de apropriar o 

aluno de informação preponderante que o possibilitem comparar, através de 

informação proprioceptiva, a sua resposta motora com a desejada (Lee et al., 

1994) , e assim manterem a performance, mesmo na ausência dessa informação 

(Temprado, cit. por Rosado & Mesquita, 2015). 

Apesar do feedback não constituir um comportamento de instrução 

indispensável à ocorrência de aprendizagem, identifiquei-o, após a prática 

pedagógica, como uma ferramenta de valor inequívoco não só por permitir aos 

alunos situarem a sua execução, como pelo caráter motivacional que daí 

idealmente advém.  

“O Francisco demonstrou, regra geral, ter adotado uma postura de maior 

tranquilidade durante a aula, face às anteriores, movimentou-se de forma 

frequente pelo espaço e emitiu também frequentemente feedbacks valorativos 

positivos, como forma de encorajamento.” 

        Diário de Bordo. 17 de fevereiro de 2019 

 

O caráter intencional da atribuição de feedback tem como consequência que 

represente um processo cíclico, no qual foi indispensável o cumprimento de 

todas as partes de forma a garantir o sucesso da intervenção. 

 De forma global, um ciclo de feedback divide-se em quatro fases: observação 

da tarefa motora, atribuição de feedback, nova observação da tarefa motora e 

atribuição de novo feedback, relativo à alteração ou manutenção do 

comportamento.  

 

“Na sexta-feira de manhã, como é habitual, tivemos reunião de NE e houve uma 

informação que pretendo destacar, relativa à importância de fechar um ciclo de 

feedback, ou seja, da utilização de um feedback corretivo, seguido de observação 

da repetição do movimento, de novo feedback e de nova observação. O não 

cumprimento deste ciclo compromete a execução do aluno, a consecução das 

componentes críticas do exercício e fundamentalmente o objetivo que originou a 

sua construção.” 
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       Diário de Bordo. 14 de dezembro de 2018 

“Aconselha-se que depois do feedback inicial, o professor verifique se este teve 

o efeito pretendido (alteração ou manutenção do comportamento), para de novo 

diagnosticar e prescrever, se necessário” (Siedentop, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2015, p. 90). 

Perante a dificuldade em observar detalhadamente as tarefas motoras de todos 

os alunos, uma das estratégias que utilizei foi a preparação do feedback aquando 

do planeamento da aula, pelo estudo e assimilação das CC das tarefas motoras 

a abordar e transformação das mesmas em palavras-chave. Contudo, ao longo 

da minha intervenção, a maior dificuldade que senti neste domínio inseriu-se na 

fase de observação da atividade motora, designadamente, no diagnóstico do 

erro que a mesma comporta. 

“Após contacto com esta dificuldade, a treinadora convidada atribuiu três 

feedbacks, através de expressões-chave que se revelaram concisos e muito úteis 

aos alunos: “dedo gordo” nas orelhas, mão aberta e cotovelos a apontar para o 

tecto. À semelhança da semana passada, foi-me possível constatar a importância 

da utilização de palavras-chave e da especificidade do feedback na consecução 

do sucesso na realização.” 

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

“A atribuição de palavras-chave adequadas ao vocabulário próprio deste ciclo de 

ensino e destas idades volta a surgir como uma estratégia que pode fazer surtir 

efeito na competência dos alunos, quando a insistência nas componentes críticas 

não o fazem.”  

            Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 

 

“A qualidade de uma correção depende em primeiro lugar da competência de 

diagnóstico dos professores.(…) A fase de diagnostico depende de fatores de 

âmbito cognitivo como o conhecimento dos elementos críticos da tarefa, dos 

seus erros mais comuns, o conhecimento do nível dos alunos e dos objetivos de 

aprendizagem (bem como estratégias de observação, emoções, grau de 

atenção, velocidade perceptiva) – podendo condicionar a qualidade da 

intervenção” (Rosado & Mesquita, 2015, p. 85) 
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“Nesta modalidade o feedback deverá ser o mais especifico possível de forma a 

responder às necessidades e dificuldades do aluno na realização das habilidades 

motoras. Durante a aula uma das alunas estava com dificuldades na realização 

de uma habilidade motora, tendo-lhe sido dado um feedback corretivo que não ia 

de encontro à maior causa da sua incapacidade de execução.” 

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

Apesar da auto-imposição do domínio do conhecimento teórico das modalidades 

que abordei, a minha falta de conhecimento pedagógico do conteúdo, de 

experiência como docente conducente da sua lecionação e de competência 

observacional limitou a minha capacidade de diagnóstico das insuficiências dos 

praticantes, ou seja, dos erros da sua prestação e da consequente prescrição de 

uma solução (Hoffman, cit. por Rosado & Mesquita, 2015). 

“A minha ação tem sido incisiva no providenciar de feedbacks embora, como já 

referi, sentir que por vezes o meu feedback pedagógico corretivo deve ser mais 

específico e que devo conseguir perceber de forma mais clara a causa do erro do 

aluno. Nesta modalidade, mais do que em qualquer outra que abordei, é percetível 

a atitude derrotista de alguns alunos (…) mesmo quando individualizamos a nossa 

ação.” 

 Diário de Bordo. 27 de janeiro de 2019 

 

“Uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se na dificuldade 

dos agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos praticantes, não 

raramente derivada da falta de domínio do conteúdo”(Rosado & Mesquita, 2015, 

p. 83) . 

No âmbito da praticidade da sua atribuição, importa ressalvar a correta 

organização de feedback como propedêutico indispensável ao sucesso da sua 

utilização, nos domínios da quantidade de intervenções, do grau de 

especificidade, do objetivo da intervenção, da forma, momento, direção, relação 

com a informação anterior e modo de distribuição (Rosado, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2015). 

“Ainda nesta aula, interessa atentar na instrução e emissão de feedbacks aquando 

da exercitação de componentes táticas como o passe e corte (…)  devo reforçar 
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a finalidade das ações e movimentações características das ações táticas, com o 

objetivo de assegurar a sua compreensão e a tomada de decisão não vazia de 

entendimento da sua intencionalidade.”  

        Diário de Bordo. 03 de fevereiro de 2019 

 

No domínio da quantidade sabe-se que é relevante que se mantenha uma 

relativa frequência, não excessiva para que não se torne nefasta, e variada de 

forma a garantir a continuidade do efeito positivo do estímulo. As problemáticas 

no que toca à má gestão da quantidade de feedbacks prendem-se, 

respetivamente, por não permitir ao praticante a auto-perceção do seu 

desempenho na realização da tarefa e consequente dependência externa, e a 

perda do seu efeito motivador.  

No que concerne ao domínio da especificidade do feedback, este constituiu 

material para uma das maiores aprendizagens deste EP, relacionada com o 

ambiente de aprendizagem e a forma como lidar com o erro.  

“O tipo de feedback emitido, particularmente nas características que assume, em 

função da especificidade dos contextos em que se aplica, constitui uma variável 

potente na predição de um ensino eficaz”(Rosado & Mesquita, 2015, p. 88). 

“Nesse sentido, a especificidade do feedback contribui para a aprendizagem 

efetiva dos alunos, seja ele descritivo, prescritivo, valorativo, corretivo, de estimulo 

auditivo-visual, auditivo-cinestésico, ou de caráter misto.”  

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

Os feedbacks específicos, como o próprio nome indica, contêm informação 

específica e por isso contribuem de forma mais profícua para a aprendizagem. 

Dentro destes o feedback pode ser do tipo descritivo, fornecendo informação 

técnica do que o aluno fez; do tipo prescritivo, ou sejam do que necessita de 

fazer para melhorar; e do tipo corretivo, relacionando-se com a instrução 

aquando da preleção da tarefa, referindo-se às suas CC (Rosado & Mesquita, 

2015). 

“(…) considero que o problema pode residir na especificidade do feedback e na 

complexidade dos mesmos, e a solução pode passar pela descrição e 
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“desmembrar” do movimento que executam, sendo ainda possível que alguns 

alunos não consigam executar, independentemente da minha ação.” 

       Diário de Bordo. 14 de dezembro de 2018 

 

A forma como passei a organizar os meus feedbacks, após a “Mudança de 

postura” constituiu uma aprendizagem significativa, na sua utilização como 

instrumento propiciador de um clima de afetividade e de aula positivo, 

contrapondo a minha anterior tendência de os organizar de forma negativa, com 

informação centrada nos erros cometidos (Lacy & Darst, 1985). 

“(…) a seguir às execuções práticas aproximei-me através da emissão de 

feedbacks positivos, (…)”  

                  Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

Relativamente ao momento de atribuição de feedback, concedendo à 

observação um papel chave neste processo, deve ser concomitantemente ou 

imediatamente a seguir à execução, assegurando a sua eficácia pela 

convergência entre informação externa e a interna, esta última ainda muito 

presente imediatamente após a execução (Rosado & Mesquita, 2015).  

No decorrer do estágio deparei-me com uma outra problemática, no que ao 

momento de atribuição diz respeito: a influência da sua frequência quando 

atribuídos durante a exercitação na desejada continuidade da jogada ou tarefas 

motoras.  

“Segundo a literatura o feedback deve ser dado imediatamente após a execução 

da habilidade, contudo em muitas situações se for dado imediatamente após pode 

comprometer a continuidade organizacional do exercício.(…)O mesmo já 

aconteceu no voleibol, e por isso, considero importante que o professor espere 

pelo fim da jogada que decorre para emitir o feedback e não comprometer a 

exercitação.”  

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

A melhoria da minha capacidade de observação e a diferente perspetiva adotada 

perante a criação de um clima de aprendizagem desejado constituíram-se como 
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a base para a uma atribuição de feedbacks pedagógicos fidedigna, com 

melhorias ao nível da sua gestão e organização.  

O feedback revelou-se, indubitavelmente, um instrumento de utilidade 

incontestável nas minhas aulas, quer pelo seu poder motivacional, como por 

fazer convergir, entre professor-alunos, a aspiração ao trabalho bem feito.   
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5.4.3 MODELOS INSTRUCIONAIS 

 

“Posteriormente a esta análise, e em consonância com o nosso discurso positivo 

e de evolução, a professora orientadora questionou-nos relativamente aos 

desafios que estarão por vir (…) Imediatamente pensei nos modelos instrucionais 

e de ensino, na possibilidade de testar a sua aplicabilidade em contexto real de 

prática e na procura de soluções para as problemáticas que deles surgiriam.” 

      Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 “O modelo fornece um plano global e uma abordagem coerente para ensinar e 

aprender; clarifica as prioridades nos diferentes domínios de aprendizagem e 

suas interações; fornece uma ideia central para o ensino; permite ao professor e 

aos alunos entenderem o que está a acontecer e o que virá a seguir; fornece 

uma estrutura teórica unificada; apoia-se na investigação; fornece uma 

linguagem técnica aos professores; permite que a relação entre instrução e 

aprendizagem seja verificável; permite uma avaliação mais válida da 

aprendizagem e facilita a tomada de decisão do professor dentro de uma 

estrutura conhecida “(Graça & Mesquita, 2017).  

Os diferentes modelos instrucionais ou de ensino a que recorri na realização 

deste EP, após a análise do contexto em que decorreria, procuraram enquadrar 

e orientar estruturalmente a minha intervenção pedagógica.  

Assim como em todas as macro decisões deste processo, à aplicação de cada 

um dos modelos precedeu um trabalho de planeamento sistemático no sentido 

de lhes conferir coerência e intencionalidade e de afastar uma perspetiva 

metodicamente casuística de intervenção.  

Nesse sentido o suporte às minhas ações proporcionado pela sua utilização, foi 

alvo de constante alternância entre modelos, reestruturação e adaptação com a 

pretensão de a partir das suas características e do contexto, maximizar o seu 

aproveitamento direcionado para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. 

Ao encarar esta necessidade, importa exaltar que não existem modelos 

globalmente aceites como ideais para qualquer contexto (Rink, 2001), e que no 
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caso específico da minha ação como docente a pertinência de empregar cada 

um deles passou pelo seu usufruto situacional na medida em que cumpririam os 

meus propósitos. 

“Ao discutirmos esta temática concluí que todos esses modelos são importantes 

e úteis no seu contexto e espaço situacional (…) a utilização dos modelos de 

ensino varia consoante a turma (contexto escolar) e os objetivos a que se propõem 

(…) o sucesso no processo ensino-aprendizagem passa pela utilização de 

modelos que melhor dêem resposta às necessidades da turma e do professor.”  

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

No decorrer do ano letivo recorri à utilização de vários modelos, desde os mais 

centrados na direção da minha intervenção (centrados no professor) aos que 

conferem mais autonomia e iniciativa aos alunos (centrados no aluno), 

pretendendo que as minhas decisões permitissem “encontrar o justo equilíbrio 

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

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

duradoura à prática desportiva” (Graça & Mesquita, 2017, p. 46) 

Estes termos relacionados com as estratégias instrucionais ainda não estão 

fortemente conceptualizados pela literatura no que diz respeito à nomenclatura 

que lhes é atribuída. Desse facto advém, no meu entender, que em nenhuma 

destas abordagens o processo de ensino ocorre centrado no professor ou no 

aluno, mas sim das interações que ocorrem entre ambos.  

 

No que concerne aos modelos instrucionais, o primeiro a que recorri, e que me 

acompanhou ao longo de todo o ano letivo, foi o Modelo de Instrução Direta 

(MID), proposto por Rosenshine, cit. por Mesquita e Graça (2015). O MID 

caracteriza-se por “centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem”(Mesquita & Graça, 2015, 

p. 48), conferindo-lhe a responsabilidade de determinar as regras e rotinas de 

ação e gestão dos alunos, com o objetivo de os responsabilizar e comprometer 

face às tarefas, recorrendo à atribuição de critérios de êxito para a consecução 

do mesmo.  
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Segundo (Rosenshine, 1983) as tarefas que o professor tem de realizar, à luz da 

conceção deste modelo, incluem a “daily review, checking previous day’s work, 

and re-teaching (if necessary) of the subjects content, presenting new content or 

skills,high frequencie of questions, continue feedback and corretives to students 

and checks for understanding by evaluating students responses regarding the 

outlined goals”, delegando o resultado da aplicação do modelo apenas para o 

êxito da minha ação prática, previamente planeada.  

 

Na aplicação do MID o professor realiza um conjunto de decisões didáticas 

relacionadas com a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas 

tarefas de aprendizagem e uma instrução com acentuado cariz descritivo e 

prescritivo(Mesquita & Graça, 2015). 

 

Estas suas características remeteram-me para um modelo de instrução explícita, 

dirigida pelo professor, autocrático, de forte caráter prescritivo, que confere 

pouca autonomia e desenvolvimento cognitivo à ação dos alunos e pouca 

relevância ao caráter interacionista do processo de ensino, contrastando com a 

conceção construtivista de ensino que venho idealizando desde o meu processo 

de formação e que pretendia colocar em prática neste EP.  

 

“Ao longo do primeiro ano deste Mestrado de Ensino foram-nos apresentados 

diversos modelos como o modelo de instrução direta (MID), modelo de educação 

desportiva (MED) e Modelo de ensino do jogo para a compreensão (TGFU). A 

pertinência da sua apresentação enfatizou a necessidade de aplicar modelos que 

promovam as aprendizagens centradas no aluno, preterindo os que apontam o 

papel de professor como um mero transmissor de conhecimento.”  

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

Nesse sentido, perante a perspetiva de lecionar Ginástica de solo e em 

conformidade com os diálogos em NE sobre o entendimento dos agentes ativos 

no ensino sobre a sua posição no currículo, surgiu a necessidade de recorrer à 

estruturação pedagógica do processo como forma de dar resposta às suas 

necessidades intrínsecas. 

 



 

110 
 

“Esta falta de vontade dos alunos não quererem fazer a aula de Ginástica não se 

deve só a eles, mas também à falta de vontade de muitos professores em abordar 

a modalidade. Nesse campo, penso que nos cabe a nós, futuros professores de 

EF acabar com esse estigma e promover o gosto por uma das modalidades mais 

ricas do nosso currículo.” 

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“Desconhecia a familiarização e interesse da minha turma pela modalidade, mas 

pela observação do estigma, regra geral, manifestado pelas outras turmas em 

relação à mesma, desafiei-me no sentido de o superarmos.”  

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

Neste contexto, perante a heterogeneidade e um reduzido número de 

experiências da turma com a modalidade, emergiu o Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa (MAC), com o intuito de providenciar aos alunos uma prática 

pedagógica inclusiva caracterizada pela sua pedagogia de equidade, indo de 

encontro à continuidade de um ambiente de aprendizagem positivo, permitindo-

me que ensine uma variedade de conteúdos a alunos em níveis de classificação 

distintos (Alton-Lee, 2011).  

 

O MAC pode ser caracterizado como um modelo com uma abordagem centrada 

no aluno, em que o mesmo é não só responsável pela aprendizagem do 

conteúdo mas também pela auxílio à aprendizagem dos seus colegas - “In the 

act of taking on the role of teacher, the students are better positioned to 

understand what is being learned.”(Dyson & Casey, 2016, p. 4). 

 

Para efetivamente capacitar a aprendizagem de um caráter cooperativo e não 

meramente colaborativo, existem cinco elementos críticos que caracterizam o 

MAC: a interdependência positiva claramente percecionada (trabalhar bem em 

grupo), promoção considerável de interação cara-a-cara (auxilio mútuo na 

aprendizagem), responsabilidade individual claramente percebida e 

responsabilidade pessoal para alcançar os objetivos do grupo (responsabilizar-

se pela sua própria contribuição), uso frequente das capacidades relevantes 

interpessoais e dos pequenos grupos (comprometer-se com o grupo) e regular 
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e frequente processamento em grupo do seu atual funcionamento de forma a 

melhorar a sua futura eficácia (refletir criticamente sobre o desenvolvimento 

grupal) (Dyson & Casey, 2016).  

 

A primeira estratégia que utilizei em conformidade com o MAC passou pela 

elaboração de fichas de habilidades: 

 

“A preparação “caseira” de fichas que continham os elementos gímnicos ou de 

ligação de cada estação, e respetiva ajuda, ajudaram a colmatar o gap temporal 

desde a última aula da modalidade e possível falta de rotinas organizativas daí 

originárias. Não obstante à valiosa disponibilidade da PC na realização das 

ajudas, o tempo disponível para exercitação de todos os elementos em todas as 

estações é curto, requerendo dos alunos uma maior autonomia, responsabilidade 

e cooperação, além de uma atitude positiva aquando da ajuda por parte de um 

professor ou colega.” 

   Diário de Bordo. 17 de março de 2019 

 

Esta estratégia é descrita no MAC como uma forma de ensino recíproco, 

designada Rally Coach, na qual “partners alternate between two roles (coach 

and player) to be successful with the task or activity. (…) Partner A and partner 

B will need some guidance, and (…) task sheets or task cards provide a useful 

visual representation of the task.” (Dyson & Casey, 2016, p. 31) 

 

Posteriormente, após ter previamente planeado três níveis de desempenho 

distintos e de os partilhar com a turma, os alunos passaram a trabalhar em 

pequenos grupos consoante a sua própria perceção de competência. No final da 

primeira aula em que apliquei esta estratégia, procedi ao levantamento individual 

do nível a que cada aluno se propunha a trabalhar e a ser avaliado: 

 

“Nesta última, apresentei aos alunos, em formato de papel, fichas com os variados 

níveis de exercitação, que já lhes tinham sido previamente disponibilizadas via 

email. De seguida, em grupos do mesmo nível requeri que à frente de cada 

elemento escrevessem o nome de cada aluno, caso todo o grupo já o conseguisse 

realizar, com a simultaneidade de manter o objetivo de situar a sua aprendizagem. 

Sempre que os alunos dependem uns dos outros para concluir uma tarefa, estão 
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a ser positivamente interdependentes. A interdependência positiva existe quando 

os alunos percebem que estão ligados aos membros do grupo de tal forma que 

não podem ter sucesso, a menos que todos os outros membros do grupo o façam 

(Johnson & Johnson, 1999).  Isto é, cria-se a necessidade de ser fundamental que 

os alunos confiem uns nos outros para completar a tarefa pré-projetada (Dyson & 

Casey, 2016). A turma trabalhou de forma profícua, fazendo-se valer do trabalho 

cooperativo, fruto da estratégia utilizada, partilhando dificuldades e objetivos e 

auxiliando-se uns aos outros (…) No final da aula fiz o levantamento do nível em 

que cada aluno se proponha a ser avaliado, para que o pudesse aferir e ajustar 

mediante a minha (e da PC) observação da aula, com o intuito de adotar uma 

outra estratégia na aula seguinte.” 

   Diário de Bordo. 23 de março de 2019 

Segundo o MAC esta estratégia designa-se por Round Robin e a sua maior 

diferença em relação à anterior (Rally Coach) “is that in Rally Coach students 

work in pairs (…)but in Round Robin students practice a task ‘around’ their small 

Cooperative Base Group. In Round Robin students take turns responding orally 

and/or physically. That is, each student takes turns in his or her Cooperative Base 

Group(…)”(Dyson & Casey, 2016, p. 32). 

A seguinte estratégia teve como base esta que lhe antecedeu, pela identificação 

de um possível nível de exercitação e avaliação a que os alunos se propuseram 

e posterior “confronto” com a informação que eu tinha recolhido em formato físico 

e através da observação.  

“Por ter dialogado com eles no final da aula passada acerca do nível que 

escolheriam para realizar a AS pude construir, para este segmento, fichas 

individuais que funcionaram como checklist dos elementos do nível em questão. 

Esse diálogo, conjuntamente com o checklist, permitiu a vários alunos 

percecionarem que eram capazes de almejar um nível superior, o que me deixou 

contente. Além disso, a utilização desta nova ficha permite que os alunos 

assinalem os elementos que já se encontram consolidados e que focalizem o seu 

trabalho nos que consideram que necessitam de mais exercitação, providenciando 

uma afincada consecução dos seus objetivos. A autonomia concedida aos alunos 

tem sido um fator muito positivo, só possível advindo da postura e do 

comprometimento que têm demonstrado para com a disciplina e para com as 

propostas. Esperamos e ambicionamos sempre que os alunos sejam 
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individualmente responsáveis por alguma das suas melhorias mas na realidade 

fazemo-lo através de suposições, sem requerer evidência que avalie o processo. 

Ou seja, não temos evidência, além da observacional, que demonstre que os 

alunos se desenvolveram em algum domínio ou em qualquer habilidade motora. 

Os processos de accountability que adotei são o assumir de responsabilidade 

individual por parte dos alunos, relativamente ao completar da sua parte da tarefa 

e de aprender no processo. As “folhas de tarefa do aluno” responsabilizaram os 

alunos individualmente e criaram claras e explicitas as tarefas dos alunos (Dyson 

& Casey, 2016). 

   Diário de Bordo. 23 de março de 2019 

Simultaneamente instruí os alunos para estimular a promoção considerável de 

interação cara-a-cara, “to have an explicit role to encourage one another(…)be 

providing positive comments and engaging in a positive and supportive dialogue 

with other members of their group.”(Dyson & Casey, 2016, p. 6)e o uso frequente 

das capacidades relevantes interpessoais e dos pequenos grupos que, “may 

include listening, shared decision making, taking responsibility, giving and 

receiving feedback, leading, following, and encouraging each other.”(Dyson & 

Casey, 2016, p. 6). 

Neste sentido a estratégia adotada, segundo o MAC, designa-se por Pair-check-

perform através da qual os alunos foram “required to work with each other to 

perform the task but also check on their teammate’s response to the task(...)Pair-

Check-Perform is a great strategy for assessment of students and a way to hold 

students individually accountable”(Dyson & Casey, 2016, p. 29). 

A sua operacionalização abrangeu também a responsabilidade dos restantes 

membros do grupo em observarem e considerarem que a habilidade motora em 

questão já se encontrava consolidada pelo executante, para que este a pudesse 

assinalar no checklist. Afinal, como corroboram Dyson e Casey (2016, p. 5) 

“accountability strategies like ‘student task sheets’ can hold students individually 

accountable and create a situation where assigned tasks are more explicit for 

students.” 

A dinâmica deste modelo neste contexto concedeu-me flexibilidade 

relativamente aos aspetos pedagógicos que pretendi favorecer, resultando na 
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minha valorização de uma pedagogia inclusiva e “centrada no aluno” e numa 

vivência do processo de ensino e aprendizagem extremamente recompensadora 

e gratificante.  

“A aluna que tinha tido dificuldades na aula passada com um elemento gímnico 

particular, ultrapassou-as, passando também a mensagem aos colegas da 

possibilidade de se superarem (…) A minha perceção durante a aula e no seu final 

é de que a minha turma trabalha mesmo muito. Eu diria que sou um felizardo e 

que eles têm sido verdadeiramente incansáveis. Os alunos não só chegaram mais 

cedo do que o habitual, como saíram depois da hora, tamanha era a vontade de 

poderem exercitar por mais uns minutos.” 

   Diário de Bordo. 23 de março de 2019 

“When observing Cooperative Learning in Physical Education I have seen 

students: helping each other, patting each other on the back, listening to each 

other, cheering for each other, giving specific skills feedback to each other, and 

laughing loudly with each other.” (Dyson & Casey, 2016, p. 11). 

Instigado ao longo do ano pela PC e PO para a experiênciação e aplicação de 

modelos que auxiliassem a minha intervenção, recorri a algumas das estratégias 

do Modelo de Educação Desportiva (MED) aquando da lecionação do Futsal, em 

conformidade com a forte incitação das suas valências no contexto escolar 

proveniente do meu processo de formação. 

“Nós, EE do nosso NE vamos aplicar algumas das estratégias deste modelo de 

ensino, fazendo-nos valer dos tempos disponíveis do EP como palco de 

experimentação e procurando conferir às teorias contemporâneas o nosso 

significado e conceção quando aplicadas no contexto real de prática.” 

      Diário de Bordo. 28 de abril de 2019 

 

Este modelo, proposto por (Siedentop, cit. por Mesquita & Graça, 2015, p. 59) 

possibilitou que propiciasse aos meus alunos experiências desportivas 

autênticas em tudo semelhantes às de um atleta de uma modalidade desportiva. 

Esta aproximação da escola com o desporto e a competição comporta três bases 

para a consecução dos seus objetivos: a competência desportiva, a literacia 

desportiva e o entusiasmo pelo desporto.   
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A sua operacionalização em conformidade com as suas pretensões necessita 

que se revista de seis características do desporto institucionalizado: a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o 

evento culminante (Mesquita & Graça, 2015), indo ao encontro da índole afetiva 

e social que tenciona conferir às aprendizagens.  

Ao nível do planeamento a UD deu lugar a uma época desportiva, aumentando 

o contacto do aluno com tudo o que a envolve e consequentemente a sua cultura 

desportiva, possibilitando-lhe estar mais bem informado e possivelmente 

desenvolver uma preferência pessoal que o permita incluir voluntariamente na 

sua vida esta atividade desportiva.  

“A opção por utilizar um híbrido deste modelo surge visto que na 

contemporaneidade o Modelo de Educação Desportiva proposto por Siedentop 

(1987) é percecionado no mundo da investigação relacionado com a pedagogia 

como um dos que apresenta argumentos mais fortes, definindo-se como uma 

forma de educação lúdica que critica as abordagens descontextualizadas, 

alicerçada em três eixos nos quais revejo a função da EDF, o propósito de formar 

pessoas desportivamente competentes, cultas e entusiastas, através de uma 

experiência desportiva autêntica, que pretende em última instância ir de encontro 

às preferências pessoais dos alunos, aumentando assim a probabilidade de 

incluírem voluntariamente nas suas vidas uma atividade desportiva. (Mesquita & 

Rosado, 2011)”.  

     Diário de Bordo. 05 de maio de 2019 

Perante a necessidade de apresentar de forma explícita o modelo à turma, 

recorri à elaboração de um manual de equipa, como guia estruturante das 

dinâmicas fundamentais à sua operacionalização. 

No que se refere à filiação, promovi a integração dos alunos em equipas 

equitativas, com alunos de nível de desempenho heterogéneo, e com uma 

variedade de funções específicas a desempenhar que evidenciam as ideias 

construtivistas subjacentes ao modelo. Essa responsabilização da turma através 

da filiação ocorreu não só através da incumbência de escolherem os elementos 

de cada equipa, como pela definição da cor das camisolas da equipa, por via da 

elaboração do grito de equipa e do respetivo emblema.  



 

116 
 

“No que tange às estratégias do MED que adotei nesta aula, os alunos mostraram-

se maioritariamente colaborativos, apesar do nervosismo e da timidez inicial. A 

filiação já despoletou a notória responsabilização dos alunos perante o grupo e o 

desempenhar de funções foi-se tornando mais clarividente durante o decorrer da 

aula, após o meu reforço para que houvessem mais interações nesse sentido.”  

     Diário de Bordo. 12 de maio de 2019 

 

Todas as tarefas pelas quais as equipas eram responsáveis durante as aulas 

eram pontuáveis através de um sistema de accountability aumentando 

consideravelmente a competitividade presente nos exercícios e fomentando a 

convergência de autonomia e entreajuda no seio de cada equipa, tendo em vista 

a obtenção de sucesso, visto que beneficiaria todos os seus elementos. A 

competição e posterior pontuação (Anexo 4), revelou-se como um processo que 

necessitou do estabelecimento de parâmetros diretamente observáveis e com 

elevado grau de clareza para todos os seus intervenientes, tendo sido definidos 

em contexto de diálogo e partilha com a turma.  

“Por ter sido a segunda aula em que foram aplicadas algumas das estratégias do 

MED e por a maioria dos exercícios que a compunham terem sido da 

responsabilidade dos alunos, vieram ao de cima algumas das problemáticas deste 

modelo. Assim, conforme o que apregoa, um processamento cognitivo elevado 

requer um alinhamento e uma calibração do trabalho do aluno com o trabalho do 

professor em torno de tarefas cognitivamente exigentes. São aqui fatores-chave a 

definição da tarefa pelo professor, a sua realização pelos alunos, a concomitante 

interação de instrução e o resultado de aprendizagem dos alunos.(Mesquita & 

Graça, 2015). Na sua génese está a necessidade de potencializar o envolvimento 

dos alunos, o que se apresenta como uma vantagem e desvantagem. No contexto 

da minha turma, que é bastante crítica e interessada, o manual de equipa e 

respetiva pontuação, gerou discussão e algumas críticas, que após diálogo com 

os alunos, ficaram sanadas e convergiram no sentido de tornar a competição mais 

justa para todos. Exalto a importância de fazer cumprir as diversas funções e a 

dificuldade de articulá-las e classificá-las em função de equipas com número de 

alunos díspares. No que concerne à filiação e consequente responsabilização dos 

alunos, esta tem sido uma enorme vantagem da aplicação destas estratégias, que 

se tem vindo a constatar pela inexistência de faltas de atraso.” 

                Diário de Bordo. 12 de maio de 2019 
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A festividade e a competição formal foram duas dinâmicas que estiveram 

presentes em todas as aulas, que funcionaram como base para o sucesso da 

aplicação das estratégias do MED e que procurei implementar de uma forma 

diversificada, atentando sempre aos propósitos da sua génese. 

“No início da aula optei por mostrar-lhes um vídeo dos gritos das equipas do MED 

que aplicamos no ano anterior, na unidade curricular de Atletismo, como estratégia 

para os desinibir, motivar e apelar ao clima festivo deste modelo. (…) No segundo 

exercício, procurei obter mais um parâmetro de pontuação para o MED, chamando 

cada um dos preparadores e pedindo-lhes que me explicassem o exercício que 

iriam administrar, seguindo as sugestões dadas pelos alunos na última aula, como 

forma de manter a competição mais justa.”  

     Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

No que tange ao evento culminante preparei-o afincadamente para que se 

revestisse do clima de festividade que se vivenciou ao longo da época 

desportiva, num ambiente entusiástico, que também previa nostálgico, por 

coincidir com a aproximação do ano letivo.  

“O evento culminante será na próxima terça-feira e sinto-me regalado com a 

possibilidade de o vivenciar com eles, perante o seu entusiasmo. Será um evento 

de verdadeira festividade, com a apresentação dos emblemas que 

voluntariamente se disponibilizaram a construir e que espero que possam 

disfrutar. (…) Após a realização dos jogos veio o momento para o qual trabalhei 

durante todo o fim-de-semana, a entrega de prémios (Anexo 5) (…) Não pude 

deixar de ficar extremamente expectante relativamente à reação dos alunos. 

Como antigo aluno e futuro docente, recordo aqueles professores que realmente 

se importavam connosco e que nos mostravam, mais do que com palavras, que 

realmente trabalhavam e se importavam com o nosso percurso escolar e com as 

experiências que nos proporcionavam.”  

     Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

 

A aula em que decorreu o evento demonstrou ser mesmo o culminar de uma 

experiência a recordar, tanto para os alunos como para mim mesmo. Nela surgiu 

iminentemente presente a festividade que era desejada e que foi sendo 

construída em crescendo ao longo da época desportiva, assim como o aspeto 
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menos positivo que o modelo trouxe na minha intervenção com a turma sob a 

sua orientação.  

“Chegado o momento de premiar os alunos, deparei-me com a problemática 

associada ao MED que já tinha vivenciado anteriormente, o lado menos positivo 

da vertente competitiva. Alguns alunos insurgiram-se perante a pontuação, 

tecendo algumas críticas às minhas apreciações. Naquele momento fiquei 

surpreendido, pensando para comigo, como pode ser possível após tanto trabalho 

não reconhecerem o meu esforço?!.. A idade deles reflete essa postura e, de certa 

forma, incapacita-os de pensar a situação de uma outra perspetiva. Assumi uma 

postura responsável e procurei manter o clima de festividade e fazer-lhes ver que 

a pontuação não era o mais importante.” 

     Diário de Bordo. 26 de maio de 2019 

Apesar desse aspeto menos positivo supramente relatado fazer transparecer um 

clima indesejado, o que é natural perante o propósito da minha ação critica e 

reflexiva a que se destina o diário de bordo, a realidade é que não foi isso que 

aconteceu. Tanto a aplicação de algumas das estratégias do MED, como a 

realização do evento culminante, resultaram num envolvimento dos alunos que 

propiciou à existência de um clima de aprendizagem muito positivo e 

imensamente contrastante com o do início do ano.  

 

“Relativamente ao MED, no contexto da minha turma, têm sido inúmeras as 

vantagens da aplicação de algumas das suas estratégias. Mais uma vez não 

houve nenhuma falta de atraso, são cada vez mais notórias as interações entre 

os alunos com o intuito de melhorarem e a filiação e sensação de pertença a uma 

equipa têm-se feito notar pelo espírito de união que tem vindo em crescendo aula 

a aula. O final da aula tem sempre um lado crítico, sugestivo e positivo por parte 

dos alunos, como forma de melhorar a competição, demonstrando o envolvimento 

que tem sido vivenciado.”  

     Diário de Bordo. 18 de maio de 2019 

 

“Na fase inicial da aula, destinada à ativação geral, responsabilizei os alunos 

através de uma maior cedência de autonomia e planeamento em conjunto, de um 

exercício que os mesmos escolheram e partilharam comigo e com a PC em 

espaço digital próprio. A observação relativamente a como se processou a 
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organização e realização dos exercícios que planearam, no contexto da minha 

turma e em semelhança ao seu desempenho sob a forma de ensino centrado no 

aluno, faz-me crer que esta é uma estratégia positiva e transferível para a 

lecionação em outros contextos, mesmo que em número reduzido (ex.: um 

exercício por aula).” 

     Diário de Bordo. 26 de maio de 2019 

A perceção das diversas vantagens e diminutas desvantagens da aplicação 

destas estratégias constituíram um corpo de conhecimento que me permitiu 

retirar ilações acerca do processo de ensino quando acoplado à competição e 

ao desporto institucionalizado. 

 

“(…) foram os primeiros exercícios de aplicação de estratégias do MED e por isso 

se refletiram numa fase inicial numa densidade motora mais baixa do que o que 

pretendia, como é natural.”  

     Diário de Bordo. 12 de maio de 2019 

 

“Realizando uma retrospetiva à utilização de estratégias do MED como modelo de 

ensino, as conclusões são positivas e afincam algumas conceções relativamente 

à sua futura utilização. No contexto em que o utilizei, considero que a UD foi 

francamente curta (8 aulas), não propiciando a festividade ao ponto desejado e 

não indo de encontro às indicações aquando da sua génese. Exemplos desta 

reflexão são a ação mais ativa dos membros da equipa em prol da melhoria 

enquanto grupo de trabalho, a cada vez maior força e empenho na realização dos 

gritos de equipa e o facto de nesta última aula terem surgido alunos equipados de 

t-shirt personalizada com o logótipo da sua equipa. (…) No contexto da minha 

turma, se optasse por reaplicar o MED fá-lo-ia de uma forma ainda mais híbrida. 

Delegaria apenas duas funções, de preparador e treinador, e simplificaria o 

sistema de pontuações tornando objetivos os momentos a classificar e reduzindo 

o número de fatores a pontuar. A simplificação de algumas das estratégias do 

modelo, na minha conceção, atenuaria o reverso da medalha da sua vertente 

competitiva. Em suma, continuo a considerar o MED um modelo muito positivo e 

com enormes valências, que confere importância à promoção da cultura 

desportiva e ao lado cognitivo associado à aquisição de habilidades. No que se 

refere ao que vivenciei relativamente à vertente competitiva, analisando o seu lado 

positivo, é reflexo de um elevado envolvimento dos alunos no processo. Como 
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sugestão para uma próxima aplicação do MED, aponto a possibilidade de tornar 

cada uma das equipas responsável por uma das aulas da UD, passando também 

para as restantes a responsabilidade de se hétero avaliarem.” 

     Diário de Bordo. 26 de maio de 2019 

Acerca da utilização das estratégias do MED no ensino dos jogos desportivos 

coletivos apraz-me dizer que o meu único arrependimento passa por não ter 

recorrido à sua utilização no segundo período, visto que no primeiro foi inviável 

perante a minha ausência. Atribuo essa tomada de decisão à inexperiência desta 

fase do meu desenvolvimento profissional e às ânsias e receios que dela advêm. 
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5.4.4 MODELOS DE ENSINO 

 

Perante a necessidade de experienciar modelos que fossem de encontro aos 

meus propósitos e tendo iniciado o ano letivo com a lecionação do Voleibol, 

recorri ao Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) proposto por 

Mesquita & Graça, cit. por Mesquita et al. (2017). 

 

O MAPJ foi um modelo construído e direcionado especificamente para o ensino 

do Voleibol e que “acentua a necessidade do praticante compreender o jogo e 

fazer da aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão 

cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e participação equitativa 

(dimensão social) e legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e 

físicas na prática do jogo”(Graça & Mesquita, 2017, p. 14), enfatizando a 

subordinação da técnica ao ensino da tática e a adoção do questionamento como 

técnica instrucional.  

 

“O mesmo será afirmar que não nega a necessidade do ensino da técnica, 

apenas sustenta que o seu trabalho específico surja após a apreciação do jogo 

e a contextualização da sua necessidade a partir de situações modificadas se 

jogo“(Mesquita et al., 2017). 

 

De modo a permitir a contextualização no jogo das ações técnicas 

imprescindíveis à sua realização são abordadas, à luz deste modelo, formas 

modificadas de jogo que vão do 1x1 até ao 6x6, tendo em conta quatro diferentes 

e possíveis etapas de aprendizagem em que se situem os praticantes. 

 

A estrutura formal e funcional do jogo, em qualquer uma das suas formas, 

“suporta as opções didáticas na determinação da sequência de abordagem das 

formas modificadas, sendo o conhecimento tático dos praticantes e a proficiência 

motora que determinam o grau de manipulação da complexidade das tarefas 

(Chêne et al., cit. por Graça & Mesquita, 2017). 
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A definição da forma de jogo varia tendo em conta o nível de desempenho e o 

conhecimento do teor do conteúdo da aprendizagem dos praticantes (Kirk & 

MacPhail, Maxwell, cit. por Mesquita et al., 2017).  

 

Ao recorrer ao suporte teórico que o modelo me concedeu identifiquei o nível de 

jogo da turma através da AD em situação de jogo 2x2, funcionando como ponto 

de partida para determinar que se encontrava na terceira etapa de 

aprendizagem.  

 

A estruturação da evolução dos praticamente relativamente aos níveis de 

aprendizagem no MAPJ determina-se pelo estabelecimento de uma progressão 

dinâmica entre articulação horizontal (variantes da mesma tarefa) e vertical 

(tarefas de nível de dificuldade distinto), conferindo-lhe um caráter gradativo de 

acordo com as demandas do jogo. 

 

A aprendizagem gradativa das habilidades é suportada, no tratamento didático 

do conteúdo, pela modelação regulamentar, ou seja, pela manipulação da área 

de jogo, número de jogadores, do material e pela modelação de regras, com o 

intuito de promover a sequencialidade, continuidade e sucesso do jogo(Mesquita 

et al., 2017). Ainda neste âmbito, a aplicação conjunta da modificação por 

representação, com o objetivo de aumentar o fluxo de jogo, e da modificação por 

exagero com o objetivo de proporcionar ao aluno a perceção da necessidade de 

uma solução para um determinado problema tático ou de apontar a pertinência 

de uma habilidade técnica em função da situação(Mesquita et al., 2017), otimiza 

a aplicação das formas simplificadas de jogo (Holt et al., 2002).  

 

Na utilização de algumas das estratégias deste modelo, o planeamento e a 

condução do ensino determinaram as progressões pela definição da sequência 

de conteúdos (ordem), enfâse, extensão (quantidade) e profundidade e a 

avaliação (formativa e sumativa) efetivou-se nas formas modificadas de jogo 

abordadas, designadamente o 3x3 e 4x4. Não obstante, apesar da realização do 

planeamento desta UD e das respetivas avaliações, a minha ausência devido à 

realização da cirurgia, permitiu que apenas lecionasse quatro blocos letivos além 
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dos que se destinaram à avaliação de diagnóstico (AD) e avaliação sumativa 

(AS).  

 

A focalização do jogo como meio fundamentalmente necessário a todas as 

aprendizagens, remeteu a que se formassem equipas alteráveis, e a que a 

competição estivesse presente em todas as aulas desta UD.  

 

Tendo em consideração o desejo de suporte nos princípios da continuidade e no 

incremento gradual de dificuldade (Musch et al., cit. por Mesquita et al., 2017) as 

tarefas práticas do MAPJ integraram a tipologia de: tarefas de aquisição, tarefas 

de estruturação e tarefas de adaptação (Mesquita, 2006, cit. por Mesquita et al., 

2017), aplicadas situacionalmente em cada uma das etapas de aprendizagem. 

 

As tarefas de aquisição relacionam-se com a pertinência da melhoria da 

eficiência, associada à execução do padrão motor aceite, baseando-se na 

influência que os défices técnicos têm na realização do jogo. A sua presença no 

planeamanto deve ser tão reduzida quanto possível, por compreenderem 

situações de reduzida interferência contextual.  

 

As tarefas de estruturação relacionam-se com a pertinência da melhoria da 

eficácia, associada à valorização do resultado obtido pela execução da 

habilidade motora. A sua realização propicia o comportamento tático pela 

utilização de habilidade técnicas em situações de interferência contextual 

moderada, na “ativação do sistema perceptivo decisional através da explicita 

manipulação de constrangimentos afetos à tarefa” (Williams & Ward, cit. por 

Mesquita et al., 2017, p. 85). 

 

As tarefas de adaptação relacionam-se com a confluência entre eficácia, 

eficiência e adaptação, através da vivência de formas de jogo modificadas, 

compreensão dos seus problemas táticos e uso eficaz das habilidades técnicas 

inerentes.  

 

No que concerne ao contexto em que utilizei algumas das estratégias do MAPJ, 

apesar da minha curta intervenção nesta modalidade, destaco como positiva a 
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utilização dos três tipos de tarefas ao longo das aulas, exacerbada pelo facto de 

no seu decorrer a maioria da turma se encontrar em transição da terceira para a 

quarta etapa de aprendizagem. A utilização regular de situações de jogo 

caracterizadas pelos constrangimentos que lhes coloquei resultou numa 

aprendizagem contextualizada e carregada de significado. 

 

No segundo período, aquando da lecionação do Basquetebol, recorri a algumas 

das estratégias do Teaching Games for Understanding (TGfU), proposto por 

Bunker & Thorpe, Bunker & Almond, cit. por Harvey et al. (2017) como modelo 

orientador da minha prática pedagógica.  

 

O modelo preconiza a precedência do contexto de jogo e o significado das ações 

sobre a técnica, justificando a sua oportunidade e adequação (Graça & Mesquita, 

2017).Afinal, são os problemas que desafiam a capacidade de compreender e 

atuar no jogo que constituem o principal motivo de aprendizagem das habilidades 

técnicas, conferindo-lhes validade ecológica (Graça & Mesquita, 2007).  

 

O TGfU é, portanto, um modelo caracterizado pela sua abordagem centrada no 

aluno e no jogo. O início da sua operacionalização contemplou a definição de 

uma forma de jogo, o 3x3, cujas dificuldades não constituíram um impedimento 

à ação intencional do aluno perante os objetivos do jogo (Graça & Mesquita, 

2017).  

 

Nesse sentido, os alunos compreenderam o jogo através da complementaridade 

entre uma forma de jogo autêntica e credível, em função do nível de desempenho 

deles e do entendimento do jogo que possuíam, proveniente da sua socialização 

antecipatória com a modalidade(Graça & Mesquita, 2017). 

 

“Nas situações de jogo é crucial manter uma estrutura da forma reduzida que 

permita manter os seus princípios e os objetivos da sua realização (ex.: 3 

corredores). Caso “sobrem” um número de alunos que não permitam a formação 

de uma outra equipa, essa poderá assumir a função de árbitro ou ir trocando com 

uma que se encontra a jogar.”  

        Diário de Bordo. 03 de fevereiro de 2019 
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Essa assunção de jogo que o modelo preconiza tem como intenção situar a 

prática dos alunos e permitir uma convergência de conhecimentos da prática e 

conhecimentos declarativos. Por conseguinte, o desenvolvimento de uma 

habilidade e a seleção da técnica situada surgem a partir da capacidade 

estratégica, de execução de movimentos, de tomada de decisão e sobretudo de 

interpretar sinais pertinentes, do aluno, para que encontre as soluções mais 

oportunas e favoráveis, acentuando a perspetiva construtivista e da descoberta 

guiada do TGfU, na qual se exprime que a execução eficaz do movimento são 

aspetos chave de jogar bem. Como afirma taxativamente Kirk, cit. por Graça e 

Mesquita (2017, p. 23) “tgfu has never been about the mere development of 

tactical awareness. It as always been about good games players”. 

 

“As situações de 3x2, permitiram aos alunos compreender as dificuldades da 

consecução do seu objetivo, mantendo os princípios e estruturas da forma de jogo 

reduzido 3x3. A posterior exercitação com passe e corte, permitiu que 

verificassem a sua aplicabilidade e lhes atribuíssem significado.” 

        Diário de Bordo. 10 de fevereiro de 2019 

 

“Debruçando-me sobre o último exercício da aula, o jogo holandês (3x3), 

mantenho a conceção de ser um exercício riquíssimo para o contexto escolar, com 

enormes vantagens do ponto de vista da exercitação de objetivos específicos(…)” 

        Diário de Bordo. 24 de fevereiro de 2019 

 

 

“Dado que em geral as formas de jogo adultas são demasiado complexas, o 

modelo dá preferência a formas de jogo modificadas de acordo com princípios 

pedagógicos de: (1) amostragem (classificação dos jogos – similaridades e 

diferenças entre os jogos); (2) representação (vinculação cultural ao jogo); (3) 

exagero (facilitação da compreensão tática); (4) complexidade tática (adequação 

das formas de jogo à capacidade de jogo dos alunos)” (Graça & Mesquita, 2017, 

p. 21).  
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Este exemplo da minha intervenção pedagógica espelha a progressão que me 

acompanhou desde o planeamanto das aulas à sua realização, tendo como 

predileção formas de jogo modificadas, a que o modelo dá preferência, de acordo 

com os princípios pedagógicos necessários e pertinentes. 

 

Este modelo foi, sem dúvida, o que me permitiu construir um processo 

instrucional e, em última instância, uma diversidade de situações direcionadas 

para o desenvolvimento da dimensão cognitiva dos alunos e da sua capacidade 

decisional perante o contexto de jogo. 
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5.4.5 REFLEXÃO 

No decorrer da minha formação inicial fui fortemente estimulado a utilizar a 

reflexão sob a impregnação de ser uma ferramenta vital ao exercício da docência 

na consecução do sucesso nas funções que viria a desempenhar. Também pelo 

volume de trabalho, nesse primeiro ano deste segundo ciclo de estudos a 

realização de reflexões constituía apenas uma das muitas tarefas que teria que 

realizar, não lhe atribuindo, por isso, grande significado. 

A sua verdadeira importância surgiu na confrontação com a prática, ou seja, 

neste EP. Como nenhuma outra, a reflexão, extrapolou o conceito de tarefa e 

revelou-se imprescindível no meu desenvolvimento profissional e na construção 

da minha identidade profissional.  

“(…) o educador profissional (professor) defronta-se, na sua prática pedagógica, 

com situações complexas, instáveis e únicas, que se definem, entre outros 

aspetos, pela especificidade dos locais, dos agentes interventivos e das culturas. 

Esta diversidade e complexidade exige do professor um conhecimento científico, 

técnico, rigoroso, profundo e uma capacidade de questionamento, de análise, de 

reflexão e de resolução de problemas”(Cunha, 2008, p. 74). 

O processo reflexivo teve um enorme impacto na minha capacidade de 

compreender a minha prática, encontrar soluções para as problemáticas 

vigentes e de construir um pensamento construtivamente crítico. Esta adoção de 

uma postura crítica e reflexiva foram cruciais na minha aprendizagem, 

proporcionando que me adaptasse e adaptasse as minhas ações à simultânea 

compreensão que absorvia do contexto, possibilitando que as modificasse e 

reestruturasse sempre que necessário, com o objetivo de procurar melhorar o 

processo ensino-aprendizagem.  

“(…)o processo reflexivo (…) ao centrar-se na problematização, no 

questionamento e na consciencialização da sua ação, possa conduzi-los a uma 

mudança de atitudes na forma de abordar o processo de ensino/aprendizagem 

e, consequentemente, a uma melhoria das suas práticas”(Oliveira, cit. por 

Cunha, 2008, p. 75). 
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Ao longo do EP a reflexão abriu-me novas perspetivas e desempenhou 

diferentes papéis, direcionando-me para uma intervenção adequada a cada 

contexto e situação.  

No que se refere à construção de conhecimento pedagógico, esta tarefa 

possibilitou que desenvolvesse o meu conhecimento na ação, ou seja, que 

possuísse um conjunto de conhecimentos, metodologias e estratégias 

determinantes na minha intervenção (Schön, cit. por Cunha, 2008). 

No decorrer da minha intervenção pedagógica, pela necessidade de adaptar e 

entender a necessidade de providenciar mudanças, teve também lugar a 

reflexão na ação, isto é, um modo inteligível de observar, de me interrogar e de 

constantemente analisar simultaneamente a minha atuação (Schön, cit. por 

Cunha, 2008).  

Colocando em retrospetiva todas as mais-valias deste processo destaco a sua 

influência na adoção de estratégias e abordagens positivas furtuitas desta 

prática. Os diários de bordo, as observações das aulas e reuniões do NE 

compuseram as tarefas que exaltaram a importância da reflexão, através da sua 

sistematização. Na realização destas tarefas, bem como nas igualmente 

importantes reflexões informais, as vantagens deste processo surgiram através 

da reflexão sobre a ação, incidindo na indagação acerca de formas alternativas 

de intervenção pedagógica e de atuação perante comportamentos desviantes 

dos alunos (Schön, cit. por Cunha, 2008)e a reflexão sobre a reflexão na ação, 

caracterizada pela análise que o professor realiza às suas intervenções 

anteriores, procurando inovar-se e reformular a sua ação (Schön, cit. por Cunha, 

2008).  

Em suma, ao longo do EP o processo reflexivo demonstrou ser um catalisador 

do sucesso e competência das minhas intervenções, ocupando uma acentuada 

responsabilidade na minha evolução como docente, revestindo-se, não de um 

caráter obrigatório, mas, pelo contrário, de natureza indispensável. 
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5.4.6 OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A avaliação permite determinar o grau de realização dos objetivos, das intenções 

educativas e metodológicas, inventariando-se os resultados mensuráveis da 

ação de aprendizagem dos alunos (Bento, 2003) atendendo-se aos 

“imensuráveis”.  

 

Ao longo do EP o processo avaliativo revelou-se como uma das tarefas mais 

difíceis e necessárias ao exercício da minha função, caracterizada pela sua 

continuidade no tempo e pela marcante contribuição no meu desenvolvimento 

profissional.  

A sua realização viabilizou-se, nos domínios de maior peso, recorrendo à 

observação visto que, na EF, “permanece como a última possibilidade de 

avaliação de factos complexos, onde a mensuração física, em sentido estrito, ou 

a testagem não são suscetíveis de uso”(Sarmento, 2004, p. 26).  

O desenvolvimento da capacidade de observação ao longo do EP permitiu uma 

melhoria efetiva do processo de ensino aprendizagem, relacionada com os 

diversos momentos destinados à minha intervenção pedagógica. Os momentos 

de observação ocorreram sistematicamente, tanto em ambiente informal tendo 

sido fortemente instigados pela PC nesse sentido, como através da observação 

calendarizada das aulas do NE. 

A perceção da importância da observação na minha aprendizagem estendeu-se 

à capacidade de reflexão e ao seu contributo na consecução da minha 

competência. 

“A diferença da minha capacidade de observação detalhada, comparativamente à 

da Professora Cooperante é gritante, e eu considero-me um bom observador. A 

esfera na qual decorre uma aula possui tantas componentes, que é sempre 

passível de crítica e melhoria, cabe-nos a nós aprender a observar, a identifica-

las e a trabalhar ciclicamente nesse sentido.” 

       Diário de Bordo. 23 de novembro de 2018 

 

“Na minha conceção, à semelhança da dos meus colegas, a utilização da 

observação como instrumento ao serviço da nossa aprendizagem tem sido uma 



 

130 
 

estratégia fulcral no desenvolvimento do nosso sentido reflexivo em relação à 

prática. A calendarização e consequente sistematização da sua utilização 

providencia uma melhoria significativa desta nossa capacidade, possibilitando que 

atentemos às características multifatoriais de cada aula. Neste sentido a sua 

realização viabiliza a construção de críticas construtivas que ganham significado 

pela partilha de informação bidirecional, ou seja, de informação para o observador 

e para o observado.”  

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

A vivência da sua experiênciação levou-me a compreender que a observação 

envolve sempre dificuldades consequentes da diversidade de situações e das 

condições em que ocorre, nomeadamente, do número de indivíduos e do tempo 

disponível, remetendo o êxito da sua ocorrência para a imaginação, perícia e 

experiência de ensino do observador (Sarmento, 2004). 

 

“Nesse sentido, creio ser uma mais-valia a observação de aulas de outros 

professores, e até das aulas de estudos práticos da faculdade. Afinal, quanto mais 

aulas observarmos mais aprimoramos a nossa observação. O nosso 

entendimento de uma aula já deixou de ser o de mero praticante, e é por isso que 

essa observação pode ser tão rica.” 

                  Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

 

A observação permitiu-me, igualmente, a recolha de informação conveniente e 

decisiva na alteração do planeamento e consequentemente na realização do 

ensino.  

 

“No exercício em que os alunos exercitaram a execução da roda, demonstrada 

pela professora convidada, limitei a estação apenas à realização da roda no solo, 

seguindo uma linha, para que os alunos orientassem a colocação dos apoios. No 

entanto, muitos alunos têm enormes dificuldades na execução desta habilidade 

motora (...) a utilização do plinto neste exercício possibilitou que se 

consciencializassem em relação à colocação das mãos no solo, adequando de 

forma mais ajustada o exercício às dificuldades do contexto escolar.”  

       Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 
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“Fui sentindo ao longo da aula que a presença nas anteriores aulas de Ginástica 

lecionadas pelos meus colegas, me muniu de palavras-chave, de uma maior 

capacidade de resolução de problemas face às dificuldades dos alunos e da 

necessidade de transmitir a importância da visualização e de construção mental 

(pensamento) do movimento.” 

              Diário de Bordo. 17 de março de 2019 

 

A sistematização da observação das aulas do NE e posterior discussão revelou-

se fundamental na melhoria progressiva desta capacidade ao longo do EP.  

“Além disso, a observação apresenta-se como uma estratégia de peer teaching 

que permite o cruzamento de dados entre a perceção dos observadores e a 

perceção de quem leciona a aula como agente ativo, conferindo-lhe maior 

objetividade e tornando-a eficaz quanto ao seu propósito. O ensino por pares ou 

peer teaching pode melhorar significativamente a aprendizagem ao permitir que 

os pares assumam responsabilidades como rever, organizar e consolidar 

conhecimento e material já existentes, compreenderem a sua estrutura básica, 

preencherem as suas lacunas, encontrarem significados adicionais e 

reformularem o seu conhecimento em novas estruturas concetuais (Whitman, 

1988).”  

              Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

Estes momentos observacionais pautaram a minha evolução neste domínio, 

caracterizada pela possibilidade de a direcionar para as diversas variáveis da 

aula no sentido de encontrar soluções para as problemáticas evidenciadas, de 

analisar as intervenções positivas e negativas dos meus colegas e de melhorar 

a capacidade de instruir especifica e pertinentemente.  

“A observação destas duas aulas dos meus colegas fizeram com que me 

questionasse sobre novas problemáticas. (…)A disciplina durante as aulas, e 

nomeadamente a ação do professor neste campo,(…) a opção por exercícios base 

ou situações analíticas de exercitação.” 

               Diário de Bordo. 30 de novembro de 2018 

 

“Como pontos de reflexão possíveis de retirar da observação desta aula para a 

minha prática pedagógica, exalto a incisiva ação que devemos assumir na 
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repetição das componentes críticas das componentes técnicas, apesar de serem 

turmas do secundário.” 

 Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 

 

“Neste exercício aponto a presença e observação de aulas dos meus colegas 

como um valioso “trunfo”. Pude observar alguns erros mais comuns próprios do 

mesmo ciclo de ensino, e a partir dos quais pude planear palavras-chave para 

dissuadir a sua ocorrência.” 

   Diário de Bordo. 02 de março de 2019 

 

A avaliação é, portanto, um processo didático indissociável do processo de 

ensino, configurando-se como essencial para a obtenção de sucesso, visto que 

fornece informações ao planeamento e à realização, direcionando-se para os 

objetivos previamente estabelecidos: “Avaliação é um meio, não um fim em si 

mesma”(Kiss, 1987, p. 2).  

 

Ao longo do EP, no âmbito da elaboração da avaliação dos alunos foram 

construídos instrumentos com referência aos critérios de avaliação que defini 

para cada um desses momentos, em conformidade com a PC. Esses momentos 

particularizaram-se em avaliação de diagnóstico (AD), avaliação formativa (AF), 

avaliação sumativa (AS) e auto-avaliação.  

“Observar possibilita uma perceção, mas é algo que gera expectativa, formula 

dúvidas e proporciona respostas e que se desenvolve numa rede de 

referências”(Sarmento, 2004, p. 163). 

A avaliação com referência à norma e ao critério, foram os dois sistemas de 

referencias que caracterizaram a avaliação que decorreu neste EP, atendendo 

também à avaliação ipsativa.  

Os momentos de avaliação explícita decorreram preferencialmente com 

referência ao critério, em que o desempenho do aluno foi analisado por 

referência a objetivos de aprendizagem, sob a forma de critérios de avaliação. 

“É a seleção de critérios de êxito que explicita os propósitos do avaliador. A 

interação (…) professor aluno, facilitada por uma avaliação criterial, joga-se na 

negociação de critérios antes do início e durante a ação educativa, como forma 
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de fazer coincidir, tanto quanto possível, a aprendizagem com o ensino”(Ferraz 

& Fernandes, 1994, p. 3). 

Nestes momentos de avaliação explícita fui também fortemente instigado pela 

PC a atender à avaliação ipsativa aquando da atribuição de uma classificação, 

ou seja, a comparar o desempenho atual do aluno com o seu anterior 

desempenho, valorizando a sua aprendizagem e o seu progresso(Miguel Grilo 

Fialho & Fernandes, 2011). O recurso a esta referência esteve explícito de forma 

na realização da bateria de testes FITescola.  

A grande diferença entre a avaliação com referência à norma e ao critério 

assenta essencialmente nas suas finalidades: a primeira tem como referência “o 

grupo” e é em comparação com o seu desempenho médio que se mede o 

desempenho de cada aluno; a segunda considera o aluno como um ser singular 

e procura observar e analisar os processos individuais de aprendizagem (Ferraz 

& Fernandes, 1994). 

Nos momentos de avaliação final, também instigado pela PC, tive a necessidade 

de recorrer à avaliação normativa no sentido de conferir justiça à atribuição das 

classificações. A ponderação em relação à norma foi particularmente importante 

por possibilitar que atentasse ao contexto em que se realizou o processo de 

ensino-aprendizagem, designadamente à possibilidade de comparar o 

desempenho dos alunos no seio da turma e no contexto escolar, relativamente 

às restantes turmas do NE. 

Aquando do início de cada UD realizei uma avaliação diagnóstica que me 

possibilitou obter informações acerca dos alunos, viabilizando o enquadramento 

dos objetivos com a sua situação num dado momento, referente a determinadas 

variáveis. Este processo revelou-se fundamental, por anteceder todo o 

planeamento da UD em convergência com as condições do contexto, e 

simultaneamente complexo pela dificuldade no levantamento de todas as 

informações pertinentes sobre todos os alunos num, aparentemente tão limitado, 

espaço de tempo.  

“Construí uma grelha de AD que comportava seis conteúdos técnicos e cinco 

táticos, e que idealmente funcionaria como um instrumento de fácil aplicabilidade. 

Não podia estar mais enganado e, pensando no momento em que estava a avaliar, 
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as causas foram multifactoriais. Era a primeira vez que estava a avaliar em 

contexto real e o facto de ter que classificar os alunos dentro de três níveis em 

cada conteúdo, colocou-me novamente nervoso.(…) Assim, após a experiência, 

considero que não podemos “querer demais” da AD, apesar da sua enorme 

importância. Aliás no que tange à já mencionada AD, pelo somatório e conversão 

da nota numa escala de 0 a 20, tomei consciência que tenho que adaptar a 

exigência da minha apreciação ao contexto escolar, visto que as apreciações 

foram demasiadamente baixas.(…) . Nesse sentido, os programas também 

referem que os níveis de exigência do currículo real dos alunos e o planeamento 

das matérias, são definidos pelo professor a partir da conformidade da AD, com 

os objectivos de referência do presente ciclo de ensino (Jacinto et al., 2001).” 

                Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 

 

A perceção das dificuldades sentidas neste processo e posterior reflexão 

revelaram-se importantes para que, ao longo do EP, estruturasse as AD de tal 

forma que pudesse construir uma conceção geral da situação da turma e 

pudesse identificar os alunos que se apresentavam como “extremos”, no domínio 

do desempenho motor. Assim, as AD possibilitaram-me a realização de 

planeamentos coerentes e a adoção de metodologias e estratégias ajustadas 

aos distintos níveis de desempenho dos alunos. 

“Se neste momento tivesse que realizar novamente a AD utilizaria também um 

exercício, que me permitisse observar num menor espaço de tempo os conteúdos 

que constavam na minha ficha de observação. Por conseguinte, e conforme 

Ferreira (2005) a AD foi e será decisiva pois me permite orientar e organizar o 

trabalho, aferir decisões relativas a orientações curriculares, adequar objetivos e 

alterar ou reajustar a composição curricular caso necessário.” 

        Diário de Bordo. 29 de setembro de 2018 

 

“A construção e organização da tabela foi um dos factores que mais 

preponderância teve na minha perceção de dificuldade. Inclusivamente, a escrita 

dos conteúdos técnicos e táticos em orientação horizontal, a distinção por cor e a 

descrição concisa dos conteúdos e critérios a observar.”  

 Diário de Bordo. 11 de janeiro de 2019 
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Durante a realização do ensino previamente planeado e de forma contínua teve 

lugar a AF, distinguindo-se pela estreita articulação com a aprendizagem, 

desempenhando um importante papel de controlo e ajuste do processo de 

ensino(Sobral & Barreiros, 1980). 

 

Foi através da AF que surgiram a grande maioria das alterações ao 

planeamento, derivadas de uma observação permanente do comportamento dos 

alunos, funcionando como um sistema de feedback simultâneo ao próprio 

processo, exaltando a sua importância. 

“Esta aula tinha como função didática a avaliação sumativa, tendo em conta a 

instalação disponível. No entanto, ao observar que o desempenho dos alunos não 

estava a ser de acordo com o que observei na semana anterior, optei por permitir 

que realizassem o lançamento várias vezes, propositadamente não cumprindo 

com a realização dos testes de condição física anteriormente planeados.” 

   Diário de Bordo. 01 de junho de 2019 

 

Segundo (Sobral & Barreiros, 1980, p. 13)“avaliar na aceção formativa é 

determinar em que medida o comportamento dos alunos corresponde ou não à 

expectativa estabelecida, quais as suas principais dificuldades e qual a sua 

origem”. 

Desse modo, a AF permitiu a minha intervenção no sentido de adequar as 

estratégias adotadas, no sentido da consecução do sucesso e desenvolvimento 

das aprendizagens, caracterizando-se pela sua sistematização. A sua realização 

revelou-se um processo facilitador no momento de atribuição das classificações 

finais, tanto pela convergência da AS baseada na AF como, por exemplo, na 

avaliação de atitudes e valores.  

No processo avaliativo, no final de cada UD e no final do ano letivo, realizou-se 

a AS, consistindo num juízo globalizante que conduziu à tomada de decisão no 

âmbito da classificação e da aprovação 11 

Por tratar-se de uma avaliação de facto consumado, a AS cumpriu a função de 

permitir-me identificar se os objetivos previamente estabelecidos no 

                                                           
11 Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de Julho, publicado em Diário da República, 1.ª série – N.º 129. 
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planeamento foram ou não atingidos. Esta modalidade de avaliação, com 

referência ao critério, deu resposta ao apuramento do aproveitamento dos 

alunos, através da estruturação de instrumentos, com os conteúdos a avaliar, 

que denominei de “grelhas de avaliação”. Ao longo do ano letivo procedi também 

à recolha de imagens através de uma câmara, revelando-se uma ferramenta 

muito positiva no auxílio das tomadas de decisão inerentes à sua realização.  

Ao longo do ano letivo a minha evolução neste processo decorreu em crescendo, 

em muito devido às constantes reflexões que advieram das adversidades desses 

momentos.   

“Na preparação para esta aula já tinha construído uma grelha de avaliação, grupos 

de prática e plano de aula, sendo este o primeiro de dois segmentos destinados à 

AS de Voleibol As adversidades na avaliação prenderam-se (…) também pela 

inexperiência no que se refere a atribuir uma classificação, ou seja, à injustiça de 

atribuir um valor à capacidade de um aluno realizar uma habilidade num espaço 

temporal tão curto. Segundo (Carvalho, 1994) os professores confrontam-se com 

problemas práticos durante a avaliação, que decorrem essencialmente de fatores 

como: ter muitos objetivos de aprendizagem para avaliar, ter muitos alunos e 

alunos «diferentes» (com capacidades e aptidões distintas), ter «pouco tempo» e 

do facto de na EF não existirem produtos permanentes que permitam avaliar as 

competências motoras. A avaliação da maioria das competências específicas da 

Educação Física só é possível através da observação. É por isso que, o rigor 

(pedagógico) na escolha das situações de avaliação e na definição dos critérios 

de observação são um aspeto fundamental e determinante na qualidade e 

validade das informações que pretendemos recolher. Por conseguinte a eficácia 

deste processo avaliativo passa por: escolher situações que permitam observar 

facilmente aquilo que elegemos como objecto de avaliação, encontrar critérios de 

observação que permitam avaliar o desempenho global do aluno, as suas 

particularidades mas não o pormenor, visto que o rigor da observação passa pela 

selecção prévia daquilo que queremos observar, e conceber procedimentos de 

recolha e registo, através de um sistema fácil, económico e eficaz, como uma 

alternativa válida, observando a prestação dos alunos durante alguns momentos 

e efetuando depois anotações simples (Carvalho, 1994).” 

                                                            Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 
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“Depois da reunião lecionei a segunda aula da semana ao 10ºano, destinada à 

avaliação do salto em altura – técnica de Fosbury. A avaliação decorreu bem e 

com relativa facilidade, também muito devido a ser uma modalidade de avaliação 

individual. No entanto creio que também contribuíram as estratégias de ter uma 

grelha de avaliação simplificada, com a correlação entre a escala de avaliação de 

0 a 3 (não executa/executa com dificuldade/executa corretamente) e a escala de 

0 a 20. A gravação vídeo dos momentos de avaliação sumativa permite-me, como 

explicado no início do ano letivo aos alunos, aferir com maior precisão o 

cumprimento das componentes críticas da sua execução.”  

               Diário de Bordo. 03 de fevereiro de 2019 

 

Os momentos de AS que se caracterizaram pela minha tomada de decisão no 

que se refere à observação e atribuição de uma classificação aos alunos, 

constituíram-se marcantes no desenvolvimento da minha identidade profissional 

perante a ansiedade da justeza da sua realização mediante os critérios. Nesse 

sentido a AF constituiu-se como base fundamental sustentadora das minhas 

decisões na AS, juntamente com a posterior observação das imagens 

recolhidas. 

 

“É sempre ambiguamente justo e injusto atribuir uma nota à execução por parte 

do aluno, em função de avaliar 23 alunos em 50 minutos, e eu pretendo não ser 

injusto com nenhum dos meus alunos. Em retrospetiva considero que grande 

parte do meu nervosismo advém daí, de procurar que ele repita a execução para 

lhe poder atribuir uma melhor nota e simultaneamente ver o tempo da aula a 

passar. Este ainda é um processo que me é difícil, e que como já referi 

anteriormente, nunca será fácil. Em conversa com a Professora Cooperante 

acerca deste tema, aconselhou-me a iniciar a avaliação formal nas aulas (…) Esta 

é uma ótima estratégia (…)”  

        Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

Em cada UD lecionada neste EP procurei partilhar e envolver os alunos no 

processo avaliativo com o intuito, não só, de melhorar o processo e os resultados 

do processo ensino-aprendizagem, como de tornar a avaliação transparente e 

passível de crítica. Durante as UD, por exemplo, de Luta e de Ginástica utilizei 

algumas das estratégias da avaliação para a aprendizagem – Assessment for 
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learning (Afl) com essa mesma finalidade. Além da partilha da estrutura da AS 

num espaço temporal bem anterior à sua realização concedendo-lhes uma 

prática direcionada para objetivos claros, permiti que os alunos: participassem 

em vários momentos de avaliação informal que foram permitindo adaptações e 

melhorias na aprendizagem e que discutissem entre si e comigo o trabalho que 

estavam a realizar, o seu entendimento sobre o mesmo e atribuíssem peer-

feedback uns aos outros(Black & Wiliam, 2006). 

A Afl é uma abordagem ao ensino e à aprendizagem que visa envolver os alunos 

no processo de aprendizagem através de feedback utilizado para melhorar o seu 

desempenho, situando-os relativamente à sua situação atual e à situação que 

os mesmos procuram alcançar. Este papel ativo do aluno decorre sobre 

processos que decorrem na avaliação: a situação inicial do aluno, o fornecimento 

de feedback direcionado para a melhoria da aprendizagem, a perceção do 

sucesso e do que é pretendido, a independência do aluno na aprendizagem 

através da avaliação por pares e da auto-avaliação e as avaliações ao longo da 

UD (Broadfoot et al., 1999). Esta abordagem facilita a compreensão e o 

conhecimento dos alunos acerca das matérias de ensino, auxiliando-os a 

entender o que é pretendido e como podem desenvolver o seu trabalho para 

atingir esse nível. A opção por adotar algumas das estratégias da Afl assentou 

na minha conceção de realizar uma AF eficaz, como percursora de uma AS de 

sucesso, providenciando aos alunos uma noção objetiva do requerido e dos 

meios para o atingirem.  

A ponderação na atribuição de qualquer classificação foi um tema que originou 

constante diálogo com a PC e o restante NE e consequentes reflexões, tendo o 

seu expoente máximo ocorrido nos momentos de decisão das classificações 

finais, por razões óbvias. A tomada de decisão nestes momentos fez-me voltar 

a colocar em perspetiva o meu propósito, o da nossa disciplina e, em virtude da 

intervenção da PC nestes momentos, a importância da referência à norma em 

relação à turma e ao contexto escolar. A experiência da PC proporcionou que 

encontrasse uma maior sensação de justeza na atribuição das classificações e 

a segurança necessária para as decidir.  
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“A consciencialização no processo de avaliação é fundamental uma vez que a 

nossa nota influência a futura perceção do aluno relativamente ao esforço e 

trabalho que desenvolveu para a disciplina, a entrada do aluno no ensino superior 

e em última instância a forma como encara a importância do desenvolvimento da 

sua cultura desportiva, de um estilo de vida ativo e da prática desportiva. (…) 

Como EE assumo as minhas dificuldades neste processo, que entendo como 

difícil para todos os professores, e assumo a vontade de utilizar este meio como 

forma de incentivar os alunos pelas suas conquistas, independentemente do seu 

ponto de partida. O melhor lado da nossa disciplina, no que diz respeito à 

avaliação, é a possibilidade que dá ao aluno de mostrar as suas valências e 

desenvolvimento distribuídos em diferentes domínios, indo de encontro à sua 

postura e à vontade que demonstrou de trabalhar e de melhorar.”  

       Diário de Bordo. 07 de dezembro de 2018 

 

“Reforço novamente a dificuldade que possuo e que considero que é comum a 

todos os professores exigentes e autocríticos, relativamente à atribuição de uma 

classificação. Perante a já referida partilha de classificações, houve um aceso 

debate com a PC que demonstra a honestidade, o diálogo, argumentação e 

criticismo construtivo existente no nosso NE. 

Na atribuição das classificações a avaliação por comparação é uma realidade no 

contexto escolar, pois transmite ao professor uma maior sensação de justiça na 

atribuição das mesmas. Este processo engloba as perspectivas criterial e 

normativa que não são, pois, mutuamente exclusivas. Pelo contrário, 

interpenetram-se. São abordagens alternativas, a meu ver, complementares. 

Scriven (1991) fala de norma como o desempenho comparativo dos indivíduos 

num grupo, na realização da mesma tarefa e define critérios como elementos que 

permitem ao sujeito verificar que realizou bem a tarefa proposta e que o produto 

da sua atividade se ajusta às aprendizagens a realizar. Em suma, o processo 

avaliativo advém da análise, aplicabilidade e mediação de critérios quem impõem 

a construção de um referencial a partir do qual se podem comparar resultados.” 

              Diário de Bordo. 19 de dezembro de 2018 

 

“Na quinta-feira, antes de lecionar a última aula do período à minha turma 

residente, revi todas as notas dos meus alunos com a PC. Mais uma vez reforço 

que, após análise em conjunto das classificações, concordo e apoio a visão que a 

mesma manifesta, ou seja, de valorizar os alunos que se esforçam, colaboram e 



 

140 
 

empenham nas aulas. As classificações finais do período, regra geral subiram em 

comparação com o primeiro período.” 

     Diário de Bordo. 15 de abril de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 
  Relação com o público
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6.1 CORTA-MATO ESCOLAR  

O corta-mato escolar é o mais antigo e tradicional evento desportivo realizado 

nas escolas de norte a sul do país, tendo como pretensão a envolvimento da 

comunidade escolar numa prova de índole competitivo, comum e acessível a 

todos os alunos. Como aluno, nos meus tempos de ensino básico e secundário, 

participei inúmeras vezes nesta prova, afigurando-se, esta, como a primeira vez 

em que faria parte da sua organização.  

A organização do corta-mato, no contexto escolar em que me inseri, foi da 

responsabilidade do grupo da área disciplinar de Educação Física, realizando-

se uma prévia reunião com o objetivo de delinear um plano de ação e distribuir 

tarefas. Como professor de duas turmas procurei incessantemente motivar os 

meus alunos a participarem. Contudo a adesão acabou por não corresponder às 

minhas elevadas e talvez desajustadas expectativas, apesar do leque de alunos 

que inscrevi, talvez fortuita da escassez de meios de preparação dos alunos para 

uma prova fisicamente exigente. 

Nesta quarta-feira às oito e trinta da manhã desloquei-me à escola cooperante 

para auxiliar na sua, já referida, organização e contribuir para o sucesso desta 

ação de relevo, no que se refere também à promoção do exercício físico e 

atividade física e do estabelecimento de relações interpessoais veiculadas pelo 

Desporto. Este foi o primeiro momento, além aulas, que possibilitou que 

interagisse afetivamente com a comunidade escolar, em especial com os meus 

alunos, num contexto mais informal.  

A organização do evento não teve o melhor começo devido a erros na inscrição 

de alunos e posterior distribuição dos dorsais, resultando num período em que 

se instalou alguma confusão e pouca clareza de procedimentos, tendo em vista 

a resolução desses problemas. A responsabilidade que me foi atribuída cingiu-

se ao registo computorizado do número de dorsal correspondente a cada aluno 

e de registo da ordem de chegada, possibilitando encontrar-me perto da PC, cuja 

responsabilidade se remeteu às ordens de instrução da prova, realizadas pelo 

microfone. Esta conjetura viabilizou que observasse, pela contrastantemente 

positiva ação da PC, o quão proveitosa é a experiência profissional quando bem 

alicerçada, e o quão indigna é a postura de quem se põe à frente da causa maior 
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da realização do evento, os alunos. Retive, da ação da PC, o seu pragmatismo, 

ao assumir de forma informalmente assertiva a coordenação da prova e a levá-

la a bom porto. O seu discurso perante os pares, de rápida reorganização e foco 

no essencial, simultaneamente relembrou o grupo que a nossa exigência perante 

os alunos deve ser congruente com as nossas ações, devendo partir de nós o 

exemplo.  

Deste dia retiro os momentos de interação com os alunos das minhas turmas 

num clima de reciprocidade e interesse e com a restante comunidade escolar, a 

satisfação da observação da capacidade de resiliência, integridade e 

perseverança que demonstraram e que lhes procurei incutir, e a aprendizagem 

relacionada com a resolução e mediação de problemas relativos à realização de 

um evento desta envergadura e intrínseca necessidade de trabalhar em grupo. 
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6.2 CORTA-MATO REGIONAL 

Perante a perceção da realização do corta-mato regional e necessidade de 

acompanhamento dos alunos, prontamente me predispus a ser um dos 

professores a auxiliar a coordenação da viagem e realização da prova, por parte 

da nossa escola. Para isso, em muito contribuiu a presença de vários alunos das 

minhas turmas que se deslocariam a esta atividade, em representação da escola 

cooperante.  

 

Colocando em retrospetiva a minha vivência neste dia, não poderia ter tomado 

melhor decisão. Na chegada ao Parque da Cidade foi motivador percecionar 

tamanha moldura humana envolta de uma paixão comum a todos, o Desporto. 

As preocupações com os alunos valeram a pena. Conviver com as suas 

ansiedades antes de entrarem em prova e as suas caras amedrontadas fizeram 

com que percebesse que teria que assumir uma postura descontraída, para que 

pudessem usufruir plenamente daquele momento e o recordassem 

positivamente.  

 

De forma não intencional, naquele dia, carreguei comigo na mochila a minha bola 

de Voleibol. Na definição daquele que seria o espaço da nossa escola, como 

medida de controlar o elevado número de alunos que acompanhamos, 

realizamos um círculo e, enquanto esperávamos pela sua chamada, jogamos 

Voleibol. Havia no ar uma sensação de boa disposição, alegria e diversão, 

associadas ao gosto pelo movimento. As relações afetivas estreitaram-se e não 

foram raras as demonstrações de apreço dos alunos relativamente à minha 

postura. Os elementos mais perturbadores, perante um clima de envolvimento 

de todo o grupo e de pouca rigidez, tiveram um comportamento 

surpreendentemente positivo. A minha presença nesta atividade suplantou as 

minhas expectativas e teve um impacto significativamente positivo na minha 

relação com os alunos da comunidade escolar que ainda não conhecia e, 

sobretudo, com os meus alunos. 

  

Sem dúvida que esta foi uma das experiências que retratou o quão gratificante 

é ser professor e que, por mais que escreva, não conseguirei reproduzir em 
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palavras. É também meritório referir o enorme número de colegas EE que 

marcaram presença no evento que, à minha semelhança, avidamente e de 

sorriso no rosto recordaram os seus tempos de aluno.
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6.3 ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEIBOL 

Do plano anual de atividades definido pelo grupo da área disciplinar de EF para 

o vigente ano letivo, ficou definido em ata, após reunião em NE, que 

organizaríamos o torneio de Voleibol. Numa reflexão conjunta acerca do 

planeamento e realização do torneio, a PC deixou bem clara a sua exigência 

para connosco, procurando que assumíssemos a responsabilidade de 

demonstrar perante a escola, a capacidade de organização de um evento de 

excelência. 

O torneio foi planeado em conjunto, apresentando um conjunto de características 

que consideramos pertinentes. Além da afixação dos cartazes informativos e do 

seu quadro competitivo, todos os professores foram informados via email das 

condições de inscrição dos alunos, procurando que os incentivassem à 

participação. Realizou-se um plano de ação geral, de distribuição dos espaços 

(todos os espaços desportivos cobertos foram utilizados, à exceção do GP) e 

funções, na qual envolvemos também a Associação de Estudantes. A 

elaboração e partilha do regulamento do torneio com os professores, e 

consequentemente com os alunos, revelou-se uma estratégia preponderante no 

sucesso que posteriormente se verificou. De salientar a abertura do torneio a 

todos os ciclos de ensino, com a respetiva diferenciação de regras, e a 

obrigatoriedade de constituição de equipas mistas, com o objetivo de promover 

a inclusão e a igualdade de género. 

No cômputo geral o torneio decorreu dentro da normalidade, de forma célere, 

sem erros relevantes e sustentado numa organização e mobilização eficazes. 

Ainda assim, consideramos que existem sempre aspetos a melhorar e que foram 

discutidos em NE. No início do torneio era importante ter realizado uma 

chamada, para se verificar se a relação de alunos correspondia aos alunos 

presentes, de forma a facilitar a posterior justificação de faltas. No 

estabelecimento dos responsáveis por cada mesa de jogo era essencial 

reafirmar a importância de colocarem no boletim de jogo o número de jogo, de 

forma a facilitar a organização dos resultados e continuidade do quadro 

competitivo. Nos jogos do segundo ciclo consideramos que teria sido uma mais-

valia para os alunos não limitar os jogos em número de pontos, potencializando 

a sua experiência de jogo. A atribuição de apenas uma medalha a equipas nunca 
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constituídas por apenas um elemento foi limitativo, tendo sido preferível a opção 

de atribuir uma distinção a cada aluno.   

 

No que se refere aos meus alunos e à sua participação, as sensações foram 

mistas, apesar de se terem feito representar com duas equipas. Por um lado a 

insatisfação com a ausência de uma das alunas que ocupava o lugar de única 

representante do sexo feminino numa equipa de rapazes e por isso vital à 

participação da equipa. Por outro lado, o contentamento pela presença de uma 

das alunas que mais dificuldade tenho em motivar, que se disponibilizou em 

comparecer e possibilitar a participação da equipa no torneio.  

 

Da organização desta atividade recordo a felicidade vivida pela possibilidade de 

observar e participar na exaltação do valor e dos valores do Desporto, a brotarem 

em gerações vindouras, e a satisfação de poder possibilitar aos alunos uma 

significativa experiência competitiva em contexto escolar. 
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6.4 DESPORTO ESCOLAR E DIREÇÃO DE TURMA 

Na chegada à escola cooperante, expectante relativamente à necessidade de 

integrar um grupo-equipa do desporto escolar (DE), fiquei satisfeito pela 

informação veiculada pela PC relativamente à diversidade existente e 

particularmente pela existência de dois grupos-equipa de Voleibol. Numa das 

primeiras reuniões do NE, aquando da saída dos horários deste tempo letivo, 

discutimos quem integraria qual, tendo em conta as necessidades laborais de 

todos. Fiquei absolutamente radiante, após ter expresso a minha vontade, ao 

perceber que integraria o grupo-equipa que desejei desde início, o das juniores 

femininas de Voleibol.  

Ao ter vivenciado este tempo letivo como aluno tinha uma pré-conceção acerca 

das suas dinâmicas e do seu funcionamento, mas mantinha-me expectante 

relativamente à forma como este estaria organizado no contexto escolar em que 

me inseria. Ao contactar com a professora responsável pelo grupo-equipa, a 

mesma comunica-me a sua disponibilidade e a inviabilidade de comparecer à 

primeira metade do treino por sobreposição de horários, questionando-me 

relativamente à possibilidade de a assumir, inteiramente entregue a mim próprio. 

Não hesitei perante um desafio que se fazia prever como mais uma prazerosa 

aprendizagem.  

Ao deparar-me com as alunas que compunham o grupo-equipa apercebo-me da 

presença de algumas das alunas da minha turma e do facto de integrar alunas 

federadas da modalidade, possuidoras de um maior conhecimento tático, 

perspetivando-se uma aprendizagem bidirecional que me agradou, pelo contacto 

com alunas de comportamento e discurso provenientes do meio competitivo. 

Por ser uma modalidade pela qual nutro muito gosto, as atividades que fui 

propondo tiveram sempre uma muito boa aceitação, havendo sempre espaço 

para o diálogo e para ouvir as preferências e necessidades do grupo. A minha 

decisão de simultaneamente assistir às aulas de estudos práticos de Voleibol 

que decorriam na faculdade sob a alçada do professor José Afonso, e lecionar 

Voleibol à minha turma residente foi-me munindo de valências no que se refere 

à elaboração física e mental de exercícios.  
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No domínio da prática esta tarefa constituiu-se como uma prazerosa e desafiante 

aprendizagem por me permitir contactar com outros constituintes da comunidade 

escolar, permitir aproximar-me afetivamente das alunas da minha turma 

residente facilitando a relação pedagógica, e por possibilitar providenciar aos 

alunos verdadeiras experiências desportivas com o intuito de os instigar a 

praticarem exercício físico de forma regular ou até mesmo a procurarem a prática 

desportiva federada extraescolar. 

 

Ao longo do ano letivo o ambiente dos treinos foi sempre muito positivo, numa 

postura afetiva e descontraída mas simultaneamente de compromisso pessoal e 

social. Este misto de exigência e proximidade motivaram-me como profissional 

e claramente motivaram os alunos a estarem presentes. A dinamização e boas 

práticas do grupo resultou na presença assídua de vários alunos não elegíveis 

para o escalão nos treinos, desde que demonstrassem uma atitude condizente 

à que veiculamos no seio da equipa, providenciando diferentes estímulos às 

nossas alunas-atletas.  

 

A minha participação nos treinos como professor e, várias vezes elemento 

participativo em alguns exercícios, não só funcionou como estímulo motivacional 

e propiciou um clima de aprendizagem significativamente benéfico, como 

também contribuiu para o estreitamento da já referida afetividade. Realço, mais 

uma vez o caráter afetivo dos treinos pelo seu crescimento longitudinal ao longo 

do ano, permitindo-me conhecer melhor os alunos em todas as suas dimensões, 

a realidade que me circundou, abrindo-lhes as portas ao diálogo em que não 

raras vezes falaram comigo de si mesmos, dos seus problemas e de várias 

situações das quais não estamos a par e que ocupam relevos nas suas vidas. 

 

No final do primeiro período a professora responsável pelo grupo-equipa foi 

substituída por uma outra professora, o que inicialmente me deixou apreensivo, 

visto que isso poderia condicionar o trabalho desenvolvido até então, mas que 

se veio a revelar uma agradável surpresa. Desde início que a referida colega 

demonstrou uma postura e abordagem que me agradou, de abertura total à troca 

de ideias e partilha de informação, comprometida com a tarefa e interessada em 

que os alunos pudessem usufruir do DE.  
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Quando os jogos tiveram início, o grupo teve uma excelente reação às duas 

primeiras derrotas demonstrando que, apesar de terem sido frente a duas 

escolas de tradição da modalidade e de grupos-equipa constituídos quase na 

totalidade por alunas federadas, se mantinha coeso e unido, fora e dentro de 

campo. O ambiente vivido nas próprias viagens para os jogos demonstravam a 

festividade e felicidade que se vivia pela possibilidade de se juntarem e 

divertirem a fazer uma das coisas que mais gostam jogar Voleibol.  

 

Ter a oportunidade de acompanhar o grupo nos dias de competição e de viver 

conjuntamente com elas as emoções dos jogos revestiu esses momentos de 

partilha de um significado especial. Após as duas derrotas consecutivas, 

enfatizadas por mim como não sendo o mais importante, era notória a vontade 

expressa das alunas em conquistar uma vitória. No terceiro jogo vivemos o sabor 

agridoce de mais uma derrota, pelo semelhante nível de jogo das duas equipas. 

Com algum azar à mistura, perdemos por 2-3 no derradeiro set, num jogo que 

estava ao nosso alcance. As nossas alunas apresentaram um entendimento do 

jogo notoriamente superior ao do início do ano e mantiveram um excelente 

espírito de equipa, e quando assim é, só poderia mostrar-lhes o meu 

contentamento. Este jogo resultou numa avalanche de presenças assíduas aos 

treinos, demonstrando que muitas vezes a motivação para os treinos se ganha 

na competitividade dos jogos. Para o quarto e último dia de competição estavam 

calendarizados dois jogos em simultâneo, ambos na Escola Secundária António 

Nobre. O primeiro jogo, frente à equipa da casa, foi vencido pelas minhas alunas 

com relativa facilidade. O segundo jogo, frente à Escola Secundária dos 

Carvalhos, fazia-se prever de maior nível de dificuldade face à qualidade técnica 

demonstrada por esse grupo equipa na ativação geral. Foram sets de elevada 

intensidade, com pontuações sempre bastante próximas e com um nível de jogo 

muito agradável de se observar. Estava verdadeiramente orgulhoso das “minhas 

meninas” e o jogo ainda nem tinha terminado. O trabalho desenvolvido em 

apenas um dia por semana, estava à vista, compreensão de jogo e execuções 

técnicas com melhorias evidentes. A partir do segundo set, com a troca de duas 

alunas, acentuou-se o espírito de união do seis em campo e a sua comunicação. 

No derradeiro e último set de desempate: vencemos, finalmente vencemos e 
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contra uma boa equipa. Foi um dos momentos altos que levo deste EP, que 

transcende em muito o simples facto de ter sido uma vitória. Mais do que o 

resultado, foi uma vitória moral para toda a equipa. Desfrutei verdadeiramente 

daqueles momentos, como se estivesse lá dentro a jogar com elas. Criaram-se 

relações sócio-afetivas durante os treinos que proporcionaram aquela simbiose 

de disposição. Depois dos contratempos do início do ano, do contraste da 

vontade desmedida de algumas e desinteresse de outras, e das derrotas, veio o 

momento que fez tudo valer a pena e foi bem merecido. Recordo a minha 

chegada a casa naquele sábado, verdadeiramente satisfeito, tanto pela 

capacidade de superação delas, como pela vitória, e por ver nelas um pouco da 

minha “parvalheira” e boa disposição em menos de um ano letivo. 

 

Em suma a vivência do DE assumiu-se como um espaço de enorme significado 

na minha ação junto da comunidade escolar. Além das relações criadas, onde 

reinou o respeito e posteriormente o carinho, dos treinos e dos jogos, tenho a 

sensação de ter podido proporcionar às alunas momentos de tamanha 

agradabilidade que recordarão e que lhes proporcionaram um vincado sentido 

de afiliação à modalidade e ao Desporto. Esta “tarefa” extrapolou 

acentuadamente o significado da palavra tarefa, revelando-se, de forma furtuita, 

um meio que me auxiliou em todas as outras funções que desempenhei. Desta 

experiência, além de todos os momentos, recordo com saudade o fantástico 

espírito de equipa, união e coesão que criamos, proporcionando-me uma 

vivência em que tive oportunidade de dar e de receber, numa harmoniosa 

confluência entre as personalidades dos alunos e a dinâmica do grupo, e a minha 

forma de ser e de estar. 

 

No que se refere ao dever de participar nos conselhos de turma e de conhecer 

intrinsecamente o desempenho de mais um dos papéis que o professor assume 

no exercício da profissão, a minha ação revelou-se bastante diminuta. Admitindo 

que o meu interesse e disponibilidade poderia ter sido superior para ter 

vivenciado as reuniões e outras funções desempenhadas pela PC, que sempre 

se mostrou disponível, como diretora de turma (DT), atribuo também parte da 

causalidade desta minha parca envolvência às limitações dos protocolos 

realizados entre a faculdade e os diferentes agrupamentos.   



 

153 
 

Colocando em retrospetiva as lacunas do meu EP, este papel de DT foi a tarefa 

com a qual tive um menor contacto atribuindo-lhe ainda assim um lugar decisivo 

na articulação das interações entre professores, pais e alunos. No entanto ficou 

bem explícito, pela observação das aulas da PC à turma em que desempenhava 

a função de DT, que a ligação estabelecida entre ambas as partes extrapolava, 

no domínio afetivo, a relação estabelecida com as restantes turmas. A 

preocupação, o carinho, a bidirecional responsabilização entre turma e, neste 

caso, professora, foram constantes características da relação pedagógica que 

mantinham. Nesse sentido, advindo das experiências observacionais, o meu 

entendimento relativamente ao desempenho deste papel caracterizou-o de uma 

conduta orientadora dos seus alunos, de maior proximidade, num sentimento de 

estima e pertença, fruto da responsabilidade e constante preocupação para que 

o sucesso académico e pessoal se salvaguardem.  
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6.5 JOGO DE BASQUETEBOL – SAÍDA DE CAMPO 

Ao longo do Estágio Profissional a minha turma mostrou-se colaborativa, 

interessada e comprometida com a aprendizagem, tendo aceitado sempre 

dialogar sobre as minhas propostas para o que seria o trabalho que 

desenvolveríamos em cada uma das modalidades. Contrastando com o Voleibol, 

no Basquetebol, além da disparidade técnica comparativamente a esta última, a 

sua cultura desportiva era substancialmente baixa. Como forma de incrementar 

uma estratégia motivadora, que situasse a sua aprendizagem, que lhes 

conferisse importantes estímulos visuais, e à qual atribuíssem significado, surgiu 

a ideia de realizarmos uma saída de campo a um jogo da primeira divisão de 

Basquetebol. Neste sentido, entrei em contacto com o departamento de 

marketing do Futebol Clube do Porto, explicando a situação, que amavelmente 

nos cedeu gratuitamente os bilhetes para assistirmos ao jogo contra o CAB 

Madeira, no Dragão Caixa. Ao comunicar à turma esta possibilidade de atividade, 

os alunos aderiram em massa e demonstraram-se tão ou mais entusiasmados 

que eu.   

 

Algo ansioso, eis que chegara o dia. Esperei ansiosamente pelos meus alunos 

à porta do recinto desporto, ou não estivesse entusiasmadíssimo com a 

possibilidade de poder proporcionar-lhes esta experiência que, em muitos casos, 

seria “uma primeira vez”. Apesar de alguns alunos terem chegado atrasados, 

algo a que já estou habituado no início das aulas, todos os vinte e dois alunos 

compareceram. Tinha tudo para ser uma experiência incrível e não podia estar 

mais satisfeito ao constatar que nenhum dos alunos que se tinha comprometido 

em comparecer, faltou ao jogo. Levei comigo o meu primo, ex-jogador de 

Basquetebol da Ovarense e no momento de entrarmos para o recinto, não me 

poderia ter sentido mais “completo” ao ver que a PC estava presente. Foi um dia 

que, sem dúvida, não esquecerei, afinal tudo parecia conspirar a nosso favor.  

 

Os alunos tiveram uma postura irrepreensível de início ao fim. Interessados no 

jogo, de comportamento condizente com a situação, respeitadores e de 

curiosidade aguçada, propiciaram-se momentos de pergunta e resposta e de 
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proximidade afetiva. Percecionei que, a par da PC, estávamos a ser verdadeiros 

mediadores de conhecimento.  

 

Esta experiência teve um enorme impacto em todas as aulas até ao final do ano 

letivo pelo enorme contributo na relação que estabeleci com os alunos, e, espero, 

pelo contributo que teve no desenvolvimento da sua cultura desportiva. 

Considero, assim, que a realização desta atividade cumpriu e excedeu os seus 

propósitos, ao possibilitar que recorde as caras de admiração e o burburinho dos 

alunos perante cada fascinante jogada ou regra incompreendida. 
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6.6 NA PELE DO PROFESSOR DE APOIO  

Devido à escola sede e a todo agrupamento serem reconhecidos como uma 

referência para alunos portadores de deficiência visual e de multideficiência, lidar 

com estes alunos tornou-se uma realidade objetivamente presente no meu 

quotidiano.  

Apesar de as turmas às quais lecionei terem alunos de baixa visão, a presença 

de um professor de apoio que acompanhava a sua aprendizagem direcionando 

a sua atenção em exclusivo para um aluno, distanciou-me em certa medida das 

dimensões que a profissão abarcaria no desempenho daquele papel. 

A primeira vez que contactei com essa realidade sucedeu-se, de forma furtuita, 

numa das muitas observações de aula informais de um dos mesmos do NE. 

Aquando da minha chegada à aula, apercebo-me da ausência da professora de 

apoio do aluno em questão, e que o mesmo, já se tinha equipado, demonstrando 

vontade em realizar a aula. Perante a situação e incitado pela PC, incorro na 

aventura da experiênciação e responsabilizo-me pela lecionação daquela aula. 

Atendendo às características da deficiência do aluno as suas aulas de EF eram 

dadas numa sala adjudicada a alunos portadores de deficiência para a realização 

de trabalho específico. Conhecer o aluno, quer na sua dimensão pessoal, quer 

nas limitações que a deficiência lhe concede, permitiu-me construir uma 

caracterização das suas necessidades particulares de aprendizagem, 

possibilitando estimular especificamente cada uma delas.  

O aluno em questão, devido à baixa visão, possuía enormes dificuldades de 

locomoção e equilíbrio com repercussões adaptativas das estruturas dos pés. 

Consciente da sua enorme dificuldade diária para subir e descer os lanços de 

escadas da escola cooperante procurei selecionar exercícios que a melhoria 

destes padrões de movimento e fiz-me valer de uma escala de esforço 

apercebido para imprimir a intensidade desejada.  

A experiência foi extremamente enriquecedora pela importância que percebi que 

aquele momento tinha tido para o aluno e para aprendizagem que se constituiu, 

no que a mim se refere, acerca da reflexão na ação e da relevância da avaliação 

e análise do ensino em alunos com estas características. 
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A segunda e última experiência que tive como professor de apoio resultou da 

minha envolvência com a comunidade escolar e da referida convivência diária 

com alunos portadores de deficiência. No caso deste aluno, pela relação pessoal 

estabelecida até então a oportunidade proporcionou-se devido à ausência, 

comunicada com antecedência, da professora de apoio do mesmo e 

consequente substituição. A experiência revelou-se extremamente diferente da 

anterior, não fossem as limitações deste aluno também diferentes. O aluno em 

causa, perante uma doença ocular degenerativa, encontrou sempre no Desporto 

um “porto de abrigo”, tendo sido confrontado ao longo do seu crescimento com 

experiências motoras variadas e enriquecedoras que lhe despertaram interesse 

na prática desportiva e no seu envolvimento material e pessoal.  

Em conformidade com o desenvolvimento das suas habilidades motoras, a aula 

pautou-se pela constante colocação de desafios a superar, aos quais o aluno 

respondeu de forma muito positiva. O conteúdo da aula incidiu, na medida em 

que as condições materiais permitiram, sobre a modalidade que a turma estava 

a lecionar à data e sobre um conjunto de exercícios com resistências que lhe 

poderiam ser benéficos no dia-a-dia.  

Retiro desta aula à qual o próprio aluno denominou de “multiatividades”, além da 

realização e satisfação pessoais, uma valiosa aprendizagem relativa à seleção 

de estímulos específicos, para alunos portadores de deficiência, no âmbito de 

conteúdos de ensino comuns a todos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Capítulo 7 
          Estudo Investigação-Ação



 

 



 

161 
 

PROBLEMAS PERCECIONADOS POR PROFESSORES INICIANTES NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO  

RESUMO 

O presente estudo enquadra-se na necessidade de se realizar uma aproximação 

à investigação-ação durante o Estágio Profissional de um professor estagiário 

de Educação Física. O estudo teve como objetivos analisar e compreender os 

problemas percecionados pelos estudantes-estagiários que frequentam o 

processo de formação de professores da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto no ano letivo 2018/2019. Metodologicamente enquadra-

se num estudo de inquérito, tendo como referencial teórico a revisão sistemática 

de Veenman (1984). Participaram no estudo, além do autor, 53 estudantes 

estagiários a realizar Estágio Profissional inserido no plano de estudos do 

Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A recolha de dados decorreu 

através de uma amostragem não probabilística intencional, tendo os 

participantes sido escolhidos deliberadamente em função de se encontrarem a 

realizar o referido Estágio Profissional. Na sua metodologia procedeu-se a uma 

análise quantitativa de frequências relativas e absolutas e qualitativa através 

uma análise temática dos dados dos inquiridos, cruzando esses dados com a 

análise de casos que decorreram ao longo do Estágio Profissional do autor, 

através de uma análise qualitativa dos seus Diários de Bordo. Da análise dos 

dados e consequente apresentação e discussão de resultados concluiu-se que 

a componente práxica da mobilização de saberes e da própria experiência de 

cada estudante-estagiário, sob a forma de “learning-while-doing”, se apresentam 

como preconizadores de sucesso na resolução destes problemas, nos quais a 

identidade profissional e pessoalidade do professor são determinantes na forma 

como o professor os encara, numa consequente indissociação do domínio 

profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSORES INICIANTES; FORMAÇÃO DOCENTE; PROBLEMAS 

PERCECIONADOS; DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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ABSTRACT 

The present study focuses on the need to carry out an action-research approach 

during the Practicum Training of a Physical Education pre-service teacher. The 

purpose of this study was to analyze and understand the problems perceived by 

the pre-service teachers who were attending their Practicum Training of the 

Faculty of Sports of the University of Porto in the 2018/2019 academic year. 

Methodologically it was designed as an inquiry study, having as a theoretical 

reference the systematic review of Veenman (1984). Besides the author, 53 

intern pre-service teachers within the Practicum Training, included in the Master's 

Degree in Teaching of Physical Education in Basic and Secondary Education of 

the Faculty of Sports of the University of Porto, participated in the study. The data 

collection took place through an intentional non-probabilistic sampling, and the 

participants were deliberately chosen, with the criteria of being attending the 

Practicum Training of the, already named, University. In its methodology took 

place a quantitative analysis of the respondents data using relative and absolute 

frequencies and also a qualitative analysis, crossing that data with the analysis 

of cases that occurred during the Practicum Training of the author, through a 

thematic analysis of his written reflections. From the data analysis and 

consequent presentation and discussion of results it was concluded that the 

praxic component of the mobilization of knowledge and the own experience of 

each intern teacher, in the form of “learning-while-doing”, are success predictors 

in solving these problems, in which the teacher's professional identity and 

personality are decisive in the way the teacher perceives and acknowledges 

them, in a consequent indissociation of the professional domain. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRANING; PHYSICAL EDUCATION; BEGINNING 

TEACHERS; TEACHER TRAINING; PERCEIVED PROBLEMS; 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

No âmbito da construção de competência profissional, ao estudante-estagiário 

de Educação Física que frequente o Estágio Profissional, é requerido que 

entenda “a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão 

acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos do desenvolvimento profissional” e “Investigar 

a sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação).”12 

Esta conduta investigativa e reflexiva, no sentido de tornar possível a 

identificação e melhoria da resolução dos problemas que o professor enfrenta 

deverá ocorrer através de práticas organizadas e sistemáticas. No Estágio 

Profissional essa sistematização reporta-se à área 3 - Desenvolvimento 

Profissional, na qual é proposta a realização de um estudo de investigação-ação 

que lhe permita “identificar problemáticas de estudo argumentando a sua 

pertinência prática (reportada à sua experiência), contextual (reportada à 

dinâmica da escola em que se integra) e teórica (reportada ao quadro de 

referências cientifico afim ao problema) ”. 13 

Neste sentido, a elaboração deste estudo permitiu também ao estudante-

estagiário cumprir os objetivos que a contemplam: “4) Conceber desenhos de 

pesquisa adequados aos problemas em estudo, situando-os no quadro teórico 

de referências, identificando e justificando as decisões de ordem metodológica, 

nomeadamente a operacionalização dos conceitos (variáveis) em estudo e os 

processos de recolha e tratamento de informação” e “6) Analisar e discutir os 

resultados de forma consentânea com o conhecimento teórico e empírico atuais 

e/ou propor soluções válidas para a solução do problema abordado”. 14 

O presente estudo teve como objetivo analisar os problemas percecionados 

pelos estudantes-estagiários que frequentam o processo de formação de 

professores da FADEUP no ano letivo 2018/2019, e o objetivo específico de 

                                                           
12,13,14 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Normas orientadoras do Estágio 

Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário, ano letivo 2018/2019. 
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cruzar esses dados com a análise de casos que decorreram ao longo do Estágio 

Profissional do estudante-estagiário.  

Carter, cit. por Alarcão (1996) define um caso como uma base lógica de 

interrogação reflexiva que permite aos professores aprenderem a partir das suas 

experiências, desde que representem conhecimento teorizado.  

A pertinência da sua realização prende-se à riqueza que o conhecimento 

inerente ao processo de formação, às problemáticas apresentadas por 

estudantes-estagiários em outros contextos no mesmo processo formativo e à 

profundidade do conhecimento que advém da revisão da literatura, trarão ao 

desenvolvimento profissional do estudante-estagiário.  

A formação inicial é um processo de interferências multifatoriais demarcado 

pelos tipos de conhecimento, valores, competências e atitudes, o contexto, os 

interesses, as características e os papéis dos seus participantes (Ponte e 

Chapman, cit. por Pata, 2012). 

O seu objetivo é constituir-se como uma formação pessoal e social aos futuros 

professores, abarcando os conhecimentos, formação técnica, científica e 

pedagógica vitais ao seu desempenho (Queirós, 2014).  

A compreensão da complexidade do processo formativo em conformidade com 

o objetivo deste estudo requer que se investigue a partir da fase inicial de 

indução profissional, tendo presente que, “na discussão acerca da formação, 

profissão e condição docente, uma abordagem importante na qual a literatura 

ainda requer novos estudos é a do professor iniciante (Queirós, 2014, p. 68)”.  

A docência é uma atividade vigorosamente imprevisível e contingente, 

obrigando-se o processo formativo a que contemple a facilitação das difíceis 

tomadas de decisão marcadas por esse seu caráter. (Batista & Queirós, 2015). 

Pela exigente complexidade, instabilidade e imparidade que revestem as 

situações com que se deparam os docentes na prática pedagógica e de forma a 

dar-lhes uma eficaz resposta, o caráter reflexivo e investigativo é indissociável 

da sua ação (Cunha, 2008) Isto é, a problematização e questionamento acerca 

da sua ação tende a direcioná-la para a melhoria das suas práticas (Oliveira, cit. 



 

165 
 

por Cunha, 2008) considerando-se relevante manter presente a dificuldade 

existente na correta identificação dos problemas que a caracterizam.  

Nesse sentido, o estudante-estagiário pretende perceber de que forma os 

restantes estudantes-estagiários do mestrado em Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário entendem os seus problemas e quais as perceções acerca 

da sua formação, atendendo a que define um problema neste contexto como “ a 

difficulty that a beginning teacher encounters in the performance of their task, 

hindering the intended goals” (Veenman, 1984, p. 143).  

O contacto com a profissão acontece através do Estágio Profissional, no qual o 

estudante-estagiário tem uma experiência real de ensino, assumindo o papel de 

professor praticamente na sua plenitude (Lima et al., 2014). Este é um espaço 

privilegiado de socialização com a profissão, vivido geralmente de forma intensa 

e na qual se depara, na esfera da prática, com dilemas, desafios e problemas 

reais.  

Apesar da caracterização deste período como onusto de dúvidas, incertezas e 

dificuldades, é através das mesmas que se pretende potenciar nos estudantes 

estagiários a aquisição de competências na consecução do sucesso profissional 

(Batista & Queirós, 2015).  

Contudo, importa realçar a atenção que merecem as dimensões negativas do 

início da profissão para que se percebam os problemas e as dificuldades desta 

fase, e se estabeleçam relações de causalidade, com o intuito de diminuir os 

seus efeitos negativos (Queirós, 2014), ou não fosse aprender a ensinar um 

processo multifatorial, longo e difícil.  

A indução profissional no ensino possui, assim, um conjunto de características 

que propiciam a que o professor iniciante se depare com problemáticas pessoais, 

contextuais e relacionadas com o seu processo de formação. Flores (1999) 

caracteriza-o como um período de confrontação entre expectativas e realidades, 

vivido com alguma apreensão e ansiedade face às responsabilidades do 

exercício da sua função. A entrada no ensino é abrupta e repentina, assumindo-

se como um período em que o jovem professor se encontra entregue a si próprio 

e no qual terá de aprender a lidar com as condições do contexto, muitas vezes 

adversas, e a desempenhar diferentes papéis profissionais (Queirós, 2014). 
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Segundo (Huberman, cit. por Queirós, 2014) a entrada na profissão é demarcada 

pelas suas peculiaridades e, consequentemente, nem sempre vivida de forma 

positiva pelos estudantes estagiários. O autor apresenta como causalidade, 

tanto o confronto inicial com a complexidade da profissão, como o choque de 

realidade. 

O choque de realidade é um conceito que, generalizando, indica o colapso dos 

ideais mandatários formadas ao longo da formação pelo contacto com a dureza 

da realidade do quotidiano escolar (Veenman, 1984). Por mais adequada e bem 

preparada que seja esta transição existem sempre diferenças entre a formação 

e a profissão (Simões, cit. por Queirós, 2014), que na existência vincada deste 

choque se espelham no medo de falhar, adversidade de resolver e enfrentar 

problemas no momento e na dificuldade em resolver problemas simples.  

Flores (1999) aponta as causas do choque de realidade a uma diversidade de 

situacional enquadrada em fatores de ordem pessoal, contextual, formação 

desajustada à realidade e, até, escolha errada da profissão.  

Veenman (1984) reforça a sua importância referindo-se ao termo,”reality chock”, 

como um conceito que não é ambíguo e que se manifesta pelas alterações de 

comportamento, alterações atitudinais, alterações de personalidade e 

principalmente na perceção de problemas. A compreensão da sua ocorrência, 

no que se refere a esta sua manifestação da própria perceção de problemas, é 

pertinente visto que a pode alterar e condicionar.  

Contudo, apesar da informação que a literatura fornece acerca da prática 

pedagógica, ela “é tão complexa e está sujeita a tantas influências que não é 

possível esclarecê-las inequivocamente por meio de uma teoria” (Bento, 1995, 

p. 51)  

A metodologia deste estudo corrobora que as situações que os professores são 

obrigados a enfrentar e a resolver apresentam características únicas, exigindo 

respostas também elas únicas (Batista & Queirós, 2015). 

A sua génese atende também à conceção de Nóvoa (2009) acerca de uma 

formação de professores que passe para dentro da profissão, considerando 

também que “factors inherentlly connected with the task of teaching a group of 
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students, with teaching as a profession and with the influence of that profession 

upon the person of the teacher must be considered too, to ask questions about 

problems” (Veenman, 1984, p. 166) 

METODOLOGIA 

O presente estudo de inquérito utilizou um Método de Investigação Descritivo 

simples permitindo ao investigador proceder à recolha de dados, num único 

momento e de uma única amostra, acerca de perceções pessoais de 

comportamentos, conhecimentos, atitudes e valores. 

O seu desenho metodológico inicial enquadrou-o numa investigação dedutiva, 

procurando encontrar evidência que suportasse a teoria. Neste espetro de 

investigação, a revisão sistemática de Veenman (1984) constituiu-se como o seu 

referencial teórico a priori, devido à sua forte sustentação (83 estudos 

internacionais) e ao apontar o seu propósito à obtenção de uma perspetiva global 

da literatura relevante nesta problemática.  

Participaram neste estudo, realizado no ano letivo 2018/2019, além do autor, 

cinquenta e três estudantes estagiários a realizarem Estágio Profissional em 

escolas do distrito do Porto, Aveiro, Braga e da Ilha da Madeira, dos quais trinta 

e três do sexo masculino e vinte do sexo feminino, do Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. A amostra apresenta um espetro de idades que varia 

entre os vinte e dois e os trinta e quatro anos e representa quase a totalidade de 

alunos que frequentaram o Estágio Profissional, neste ano letivo.   

PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

O Corpus deste estudo comporta as respostas a um inquérito, em tudo 

semelhante a uma entrevista semi-estruturada de questões abertas (Anexo 6), 

sob a forma de papel, e o Diário de Bordo, do autor, desenvolvido no mesmo ano 

letivo, no Estágio Profissional que realizou numa escola cooperante, no âmbito 

do segundo ano do Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

A opção pela utilização de um inquérito em formato de papel deveu-se pela 

conveniência associada à inexequibilidade da realização de entrevistas e 
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posterior análise de dados a uma amostra desta dimensão, no espaço temporal 

destinado para o efeito, possibilitando-me garantir a validade dos dados 

recolhidos. Anteriormente à sua aplicação, que decorreu no 2º período do 

presente ano letivo em que decorreu o Estágio Profissional, todos os 

participantes assinaram uma declaração de consentimento informado (Anexo 7), 

assegurando-lhes total anonimato e confidencialidade dos seus dados e 

consagrando como obrigação e dever, o sigilo profissional.  

A recolha de dados decorreu com uma amostragem não probabilística 

intencional, tendo os participantes sido escolhidos deliberadamente em função 

das suas características específicas previamente descritas, designadamente a 

realização do Estágio Profissional decorrente do Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, no ano letivo 2018/2019. 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados, quantitativa e qualitativa foram realizadas em simultâneo 

de modo a fazer coincidir as intenções dos inquiridos na identificação dos 

problemas, com a posterior explanação da sua conceção e implicações na sua 

prática. Nesse sentido, constituíram-se como ponto de partida para a análise de 

dados as categorias previamente definidas pelo referencial teórico: Classroom 

discipline, Motivating students, Dealing with individual differences, Organization 

of class work, Dealing with problems of individual students, Relations with 

colleagues, Planning of lessons and schooldays, Effective use of different 

teaching methods, Awareness of school policies and rules, Knowledge of subject 

matter, Inadequate school equipment, Dealing with students of different cultures 

and deprived backgrounds, Effective use of textbooks and curriculum guides, 

Lack of spare time, Inadequate guidance and support e Large class size. 

A análise quantitativa dos dados adveio de um trabalho com frequências relativas 

e absolutas, através do programa de análise de dados quantitativos SPSS 25. A 

necessidade de recorrer à análise qualitativa dos dados ocorreu ainda durante a 

sua análise quantitativa, pelos motivos anteriormente descritos, da qual adveio 

uma outra: a necessidade de realizar uma categorização a posteriori.  
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Da análise dos dados emergiu um quadro misto (Quadro 1), de dados 

categorizados a priori, em função das categorias provenientes do meu 

referencial teórico (categorias em Inglês), e de dados categorizados a posteriori 

(categorias em Português), provenientes a partir de categorias emergentes que 

se remetem à diferença contextual e de realidade educativa entre o presente 

estudo e os estudos que compõe o referencial teórico inicial.  Das categorias 

resultantes a discussão dos resultados debruçou-se sobre as três que 

apresentaram uma maior frequência de resposta, tanto para tornar exequível a 

sua realização face ao tempo disponível, como pela associação da mesma à 

relevância que as mesmas apresentaram no processo de formação do 

investigador.  

Devido a essas diferenças e também ao facto da amostra da referida meta-

análise considerar “beginning teachers” não só os professores no seu primeiro 

ano de contacto com a profissão, mas também os que se encontram nos seus 

primeiros anos de lecionação após o período de indução profissional, o desenho 

metodológico do presente estudo enquadrou-o, posteriormente, numa 

investigação indutiva, procurando, a partir dos dados, encontrar uma teoria que 

os explique.  

Nesse sentido procedeu-se a uma análise qualitativa dos dados (Bardin, 1977), 

em unidades de contexto, numa categorização por significado e análise temática 

do conteúdo, procurado categorizar através de núcleos de sentido cuja 

frequência ou presença fossem relevantes para o objetivo do presente estudo. 

A pertinência da análise qualitativa dos dados dos Diários de Bordo do autor 

advém do caráter contextualizado do conhecimento profissional do professor, na 

qual o estudo de episódios de ensino na perspetiva de casos se apresenta como 

ponto de partida para a análise de situações, estudo de alternativas e 

modificação de planos de ação, em coerência e perspetivando a consecução do 

objetivo específico deste estudo de investigação-ação  

A compreensão desta estratégia de análise de casos como estratégia de 

formação assenta, primeiramente, na conceção de caso como uma globalidade, 

de um caso como matéria que é exemplo de um tipo de casos mais vasto, que 

representa conhecimento teórico e que deve ser explicado, interpretado e 
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dissecado, e não, meramente, um relato de acontecimentos (Shulman, cit. por 

Infante et al., 1996). 

Os casos que mereceram análise corroboram a descrição de (Kagan, cit. por 

Infante et al., 1996) que os define como a “descrição de uma situação real e 

realista de sala de aula que inclui todos os factos necessários à explicação e 

resolução de problemas específicos. Incluem-se neste relato muitas vezes as 

descrições de pensamentos e sentimentos dos seus participantes assim como 

os seus comportamentos”. 

Como ferramentas pedagógicas, os casos, permitiram, de forma privilegiada, a 

compreensão da realidade e construção de conhecimento a partir da interação 

entre a teoria e a prática (e vice versa) e, a análise e resposta a ações complexas 

(Infante et al., 1996) 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao observar-se as respostas dos inquiridos no Quadro 1, constata-se que os 

problemas visados com maior frequência pelos participantes relacionaram-se 

com classroom discipline, knowledge of subject matter e inadequate school 

equipment. 

Quadro 1. Frequência de Problemas Percecionados  
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Legend:  

N – Frequencie (number of reports) 

Percentage – Percentage of frequencie 

Percentage of cases – Percentage of cases regarding the number of cases 

reported by the respondents 

 

Classroom discipline  

A análise dos dados mostra que o problema mais vezes referenciado pelos 

professores iniciantes relaciona-se com a disciplina na sala de aula ou, neste 

caso, com a falta dela.  
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No entanto, a maioria refere-se ao problema, na sua identificação, como 

“controlar a turma” ou “lidar com comportamentos desviantes”, indiciando uma 

possível perspetiva temática que escrutinaremos.  

A maioria dos sujeitos enfatizam esta problemática, na sua explanação, 

atribuindo a causalidade e responsabilidade de tais comportamentos às ações 

dos alunos e às suas características: 

“Dificuldade em controlar os comportamentos impulsivos/indisciplinados dos 

alunos”; Sinto que os níveis de maturidade dos alunos são diferentes e fica mais 

difícil ter um maior controlo sobre a turma”; “A turma é muito irrequieta” “ O controlo 

da turma é um dos principais problemas porque a turma é constituída por alunos 

bastante irrequietos e que têm comportamentos disruptivos”.  

Primordialmente, da interpretação destes dados, é importante que 

reconheçamos que a indisciplina é um conceito ambíguo, isto é, que o que pode 

ser definido como disciplina para um professor pode ser considerado indisciplina 

por outro (Veenman, 1984) 

O caso da experiência do autor, neste domínio, durante o Estágio Profissional, 

indica uma verdade explícita: que nem todos os professores experienciam 

problemas relacionados com a disciplina. Não obstante, a percentagem dos que 

experienciam tem uma elevada variação assente nos diferentes contextos 

sociais escolares e na, já referida, auto-conceção e perceção de disciplina 

(Veenman, 1984). 

A conceção e consequentes perceções que o docente tem desta problemática, 

bem como o seu modus operandi perante as situações práticas que a abrangem 

estabelecem uma íntima relação com a sua pessoalidade e com a sua identidade 

profissional, afinal, segundo Nóvoa (2009) “o professor é a pessoa, e a pessoa 

é o professor (…) é impossível separarmos as dimensões pessoais e 

profissionais. Ensinamos aquilo que somos e, naquilo que somos, se encontra 

muito daquilo que ensinamos”.  

A identidade profissional relaciona-se com o modo como o docente constrói a 

natureza do seu trabalho. A formação da identidade profissional do professor é 

um produto de sucessivas anteriores socializações com os agentes e com o 

sistema educativo (Resende et al., 2014), denominada de socialização 
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antecipatória (Graça & Mesquita, 2017). e do período em que ocorre a 

profissionalização docente. As variáveis que a influenciam prendem-se com as 

relações que o professor estabelece com a profissão, tanto na formação inicial 

de professores, como na intervenção profissional, no decorrer da qual o 

professor constrói e identifica-se com a sua profissão, cria expectativas e altera 

crenças (Farias, 2012).  

Nesse sentido, o desenvolvimento desta identidade profissional caracteriza-se 

como um processo único, individual e com forte influência contextual (Alarcão & 

Roldão, 2008) na qual, quer da perspetiva individual, quer da social cada 

indivíduo apresenta uma forma de ser, estar e atuar (Nóvoa, cit. por Resende et 

al., 2014).  

“Em ambas as aulas dos meus colegas observei algumas respostas a 

comportamentos, em situações perante as quais agiria de forma diferente se 

estivesse a lecionar. Apesar das situações não serem de gravidade extrema 

colocando-me na “pele” dos meus colegas a minha postura e atuação teria sido 

outra. Apoiar-se numa baliza, “pontapear” a rede ou comunicar de forma pouco 

própria com os colegas são, na minha ótica, situações que merecem uma reação. 

Afinal, ensinar Desporto também deve ser ensinar pelo Desporto. Todas estas 

ilações esbarram na minha auto-reflexão crítica, será que sou demasiado 

intransigente?! Será a minha postura demasiado peremptória no campo da 

disciplina?! Quais as vantagens e desvantagens da minha postura no que à 

disciplina diz respeito?! Estarei eu a ser crítico ao ponto de valorizar o que não 

deve ser valorizado?! As respostas virão com o decorrer do tempo, e com as 

diferentes experiências.” 

             Diário de Bordo do Estágio Profissional 

 

“No que se refere à resolução de problemas, nomeadamente, ao problema que 

tinha ocorrido na aula anterior com um aluno, o meu colega estudante-estagiário 

teve uma conversa com ele no final da sessão. No entanto, considero que poderia 

ter tido uma outra abordagem, atentando ao perfil do aluno e a outras questões 

extracurriculares. Revendo-me na mesma situação o meu diálogo iria no sentido 

de entender as razões da sua ação, numa tentativa de o chamar à razão 

relativamente a estes comportamentos e às suas consequências. Temo que uma 

conversa “fria”, unidirecional e de mera reafirmação das regras pré-estabelecidas 
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de comportamento em sala de aula tenham o feito inverso, contrastando com uma 

possível conversa de índole mais afetiva.” 

            Diário de Bordo do Estágio Profissional 

 

Os casos expostos demonstram, não só a influência da identidade profissional 

docente e o consequente impacto que a forma de ser, estar e atuar têm sobre 

os seus comportamentos, bem como a preponderância pessoal no processo de 

ensino, explanada pela diferença de comportamentos de professores com a 

mesma formação inicial e inseridos no mesmo contexto escolar. 

 

 “A preponderância pessoal no processo de ensino, transcende o domínio das 

habilidades de ensino remetendo-nos para a confluência entre habilidades, 

crenças, perceções, motivações e compromisso, assim como, para a própria 

personalidade do profissional docente” (Ezer et al., cit. por Santos et al., 2015). 

Esta problemática assume particular relevo neste estudo por se apresentar 

como, a par do conhecimento do conteúdo, o problema apresentado com maior 

frequência., coincidindo com os resultados apresentados na meta-análise de 

Veenman (1984). A magnitude deste problema na identidade profissional dos 

professores é tal que, segundo (Siedentop & Tannehill, 2000, p. 79) “nothing 

produces teachers fatigue and burnout more than having to deal constantly with 

discipline problems”.    

A compreensão deste fenómeno remete-nos para as transcrições dos inquiridos, 

em que é evidente a própria imiscuição relativamente à causalidade da sua 

ocorrência e consequente, anteriormente referida, responsabilização das ações 

dos alunos e das suas características de tal circunstância. Ambas as 

informações direcionam o conceito de indisciplina, nesta fase de inexperiência 

profissional, como possível code word para um conjunto de dificuldades e de 

falta de habilidades e competências característicos em professores iniciantes 

(McDonald & Elias, cit. por Veenman, 1984).  

Outro dos sujeitos inquiridos enfatiza este caráter da disciplina como uma das 

dimensões vitimas de maior foco no primeiro ano, no desempenho da profissão 

(Siedentop, cit. por Santos et al., 2015): 
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“(…)nunca tinha passado pela experiência de estar no controlo de uma turma”. 

A sua relação com a experiência profissional ocupa um lugar de relevo 

relativamente à sua compreensão, particularmente no que se refere às 

habilidades e estratégias que previnem a que se apresente como um problema 

como foi referido por outros inquiridos, denotando uma conotação 

subjacentemente reflexiva: 

 “Comportamentos (…) o que me levou a adotar estratégias para a conseguir 

controlar”; “Saber que medidas adotar perante os comportamentos desviantes e a 

gravidade dos mesmos”. 

Segundo Moskowitz, cit. por Veenman (1984) o maior impacto do fator 

experiência na mudança de comportamento dos professores incide no controlo, 

disciplina e feedback comportamental imediato. Deste espetro, os mesmos 

autores referem o controlo como a variável em que os professores iniciantes têm 

mais dificuldades, corroborando o que referenciaram os inquiridos na 

identificação e explanação acerca desta problemática.  

A causalidade da indisciplina se constituir como um problema real e significativo 

para os professores iniciantes, quando associada às suas habilidades e 

competências, tende a relacionar-se com a sua adoção de comportamentos mais 

permissivos que não a reconhecem e que tendem a considerar que os 

comportamentos dos alunos desaparecerão sem uma intervenção, 

relacionando-se assim, também, com a sua capacidade de tomada de decisão 

(Veenman, 1984).  

“(…)aponto como ponto menos positivo da aula, a reação da Filipa15 à derrota da 

sua equipa. Especificamente, julgo ter sido decisivo, ter atuado perante o seu 

comportamento de indisciplina, no momento em que ele ocorreu, de forma incisiva 

e sobretudo coerente. A minha reação após o seu comportamento, assentou na 

minha vontade de a fazer compreender que algumas das suas atitudes são 

socialmente inaceitáveis perante a existência de regras, não tendo refutação 

possível, e tendo até sido reconhecidas pelos próprios colegas como incabíveis.”   

 Diário de Bordo do Estágio Profissional 

                                                           
15 Nome fictício 
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O caso anteriormente descrito demonstra que o campo decisional é 

determinante no domínio da intervenção nas situações de indisciplina tanto pela 

preponderância que tem a ação do professor em relação ao espaço temporal, 

como pela mensagem que a mesma transmite a toda turma. Neste domínio, da 

tomada de decisão, os professores iniciantes apresentam maiores dificuldades 

por serem menos capazes de reagir situacionalmente a respostas espontâneas 

dos alunos, espontaneidade e imprevisibilidade essas que caracterizam 

imensamente as ocorrências de momentos de indisciplina (Veenman, 1984). A 

sua tendência no plano da ação tende a que reajam com maior sensibilidade a 

comportamentos que se mostrem disruptivos do que previamente planearam. 

Neste contexto das estratégias e aplicação de competências, os professores 

experientes ou que apresentam uma eficaz gestão no que se refere à disciplina 

focalizam-se mais no estabelecimento de expectativas e de regras de 

comportamentos apropriados, desde o primeiro contacto com a turma.  

“(…)pude observar na intervenção da Professora Cooperante na primeira aula do 

segundo ciclo a importância da assertividade, do estabelecimento de regras, de 

manutenção da ordem na aula e da criação de bons hábitos nestas primeiras 

aulas.” 

Diário de Bordo do Estágio Profissional 

Como refere o caso supramente citado, esta eficaz gestão das dinâmicas de sala 

é, sustentada pela importância de estabelecer e comunicar aos alunos as regras, 

procedimentos e expectativas, desde os primeiros momentos instrucionais 

(Veenman, 1984). 

Knowledge of subject matter 

O segundo problema mais vezes referenciado pelos professores iniciantes 

relaciona-se com o conhecimento do conteúdo, ou seja, da matéria de ensino.  

Nesta problemática, a maioria dos inquiridos conceptualizou o problema fazendo 

referência à “falta de conhecimento” ou ao “pouco conhecimento específico” 

aquando da sua identificação.  
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A conceção de vários dos inquiridos relativamente a este problema e às suas 

implicações na prática direcionam-no, realmente, para o conhecimento do 

conteúdo e para a sua profundidade:  

“não conhecer as componentes críticas das modalidades” “não possuir e dominar 

os conteúdos de determinadas modalidades” “não dominar a matéria de ensino 

implicou que o meu nível de estudo em determinadas áreas fosse mais profundo” 

“em modalidades em que o conhecimento do conteúdo não é profundo sinto 

algumas dificuldades” 

O conhecimento do conteúdo é vital na construção de práticas docentes que 

conduzam os alunos à aprendizagem, afinal ninguém ensina o que não sabe 

(Nóvoa, 2009).  

Contudo, a análise temática das transcrições dos inquiridos demonstra a 

construção da sua identidade a partir de uma perspetiva conteudista, referindo-

se apenas a este tipo de conhecimento como decisivo no processo de ensino-

aprendizagem, subjacentemente desvalorizando as exigências da docência e do 

contexto (Lima et al., 2014).  

A função do conhecimento do conteúdo é, como referido anteriormente, crucial 

no sucesso da docência, mas não se esgota em si mesma, deve permitir que a 

partir de si se construam outros tipos de conhecimento. Na esfera da prática, o 

conhecimento do conteúdo, esvazia-se em utilidade, no processo de ensino, 

quando o docente não o consegue tornar ensinável. Urge, então, a necessidade 

de enaltecer o conhecimento pedagógico do conteúdo (Shulman, cit. por Marcon, 

2011) como conhecimento que se refere ao “modo de ensinar” e à demanda 

sobre a capacidade do professor saber ensinar. 

Este conhecimento reflete a convergência entre o conhecimento do conteúdo e 

os princípios gerais da pedagogia, numa forma de compreensão práxica dos 

desafios colocados pela ação de ensinar a um grupo de alunos, num dado 

contexto (Shulman, cit. por Marcon, 2011). É este o conhecimento que, 

caracterizando-se como advindo de um processo de raciocínio e refletindo-se na 

ação pedagógica, permite aos docentes elaborar, rever, e até improvisar, planos 

de ação coerentes.  
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“Apesar de ter dito bem as componentes críticas, de dominar o conteúdo e de ter 

estado interventivo no que se refere aos feedbacks, penso que não fui bem 

sucedido no que se refere a tornar compreensível a utilidade dos gestos técnicos, 

para que extrapolassem a mera mecanização da sua realização. A realização do 

salto em altura, por parte dos alunos, transpareceu uma muito maior preocupação 

com a realização das suas partes, do que com o seu objetivo.” 

  Diário de Bordo do Estágio Profissional 

Como demonstrado na dificuldade percecionada pelo autor no caso 

anteriormente descrito, o conhecimento pedagógico do conteúdo não se 

configura apenas como um dos integrantes da base de conhecimentos para o 

ensino, mas como aquele responsável pelas transferências e ligações entre a 

base teórica e a prática pedagógica, indispensáveis à existência de 

aprendizagem (Jenkins, Veal, cit. por Marcon, 2011). 

As exigências da docência remetem-nos para a necessidade de atendermos, 

também, à relevância do conhecimento profissional no corpus de conhecimentos 

da profissão.  

A sua construção, de natureza pessoal, apresenta-se como um conhecimento 

prático e contextual assente na resolução de problemas e complexidades 

oriundos da interação entre o conhecimento do conteúdo e a compreensão do 

fenómeno educativo em toda a sua extensão, influenciando a sua ação e 

pensamento sobre a ação (Ennis, cit. por Marcon, 2011), como se observa na 

materialização do planeamento do seguinte caso: 

“A organização dos exercícios que visavam introduzir estes conteúdos foi 

complexa e o foco atencional dos alunos passou das componentes críticas, à 

compreensão da sua posição e procedimento durante o exercício. No quadrado o 

móvel, o fato de, durante a instrução ter feito referência às movimentações da 

defesa em relação ao lado do remate tendo em conta as zonas do campo de 

voleibol, dificultou a compreensão por parte dos alunos.” 

  Diário de Bordo do Estágio Profissional 

Em suma, na realização do Estágio Profissional, com o enquadramento que o 

caracteriza, pretende-se que os estudantes-estagiários explorem e construam 

novos conhecimentos, de natureza interpretativa, situada, intuitiva, reflexiva, 
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contextualizada e cultural, na consecução da competência (Batista & Queirós, 

2015). 

Na docência a definição de competência é de tal forma vasta que as propostas 

da sua conceptualização remetem-nos sempre para uma proposta em função da 

contemporaneidade. Apesar disso, é na prática profissional que esta se revela, 

e só pode ser construída na base de uma formação que abarque o conhecimento 

do conteúdo, pedagógico do conteúdo, profissional e investigativo (Sérgio, 

2014). 

Inadequate School Equipment 

O terceiro problema mais vezes referido pelos inquiridos relaciona-se com a falta 

de condições das instalações e infra-estruturas escolares para a lecionação da 

Educação Física.  

A especificidade deste problema reside, segundo a identificação do mesmo 

pelos professores iniciantes, no “espaço de aula reduzido” que têm à sua 

disposição no contexto escolar em que foram inseridos:  

“O espaço de aula é demasiado pequeno para os meus alunos”; “No pavilhão 

tempos pouco espaço, limitando a realização”; “há a necessidade de colocar os 

alunos de fora, por haver pouco espaço”; “quando tenho um terço do pavilhão é 

difícil gerir a aula”; “os espaços interiores são demasiado pequenos e os exteriores 

não estão adaptados para climas adversos”; ”quando chove os alunos têm que ir 

todos para o pavilhão o que torna difícil rentabilizar a aula”. 

O mote que possibilita a compreensão das suas implicações na prática vai muito 

além das questões espaciais relacionadas com as instalações escolares e reside 

na ambiguidade que o caracteriza.  

Neste período de indução profissional é através do contacto com os espaços 

reais da prática que o estudante-estagiário conhece os contornos positivos e 

menos positivos da profissão, permitindo que o mesmo se afilie à comunidade 

educativa. Um dos elementos que comporta a importante aprendizagem social 

da profissão (Lave e Wenger, cit. por Batista & Queirós, 2015) é o espaço onde 

esta decorre, conferindo-se-lhe, por isso, relevância às suas características. 
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A prática real de ensino, em condições muitas vezes adversas, possibilita a 

construção e a consolidação de um conjunto de destrezas, atitudes, e, 

principalmente, saberes práticos e profissionais essenciais para o desempenho 

da profissão (Queirós, 2014). A apropriação dessas competências só é possível 

na confrontação com a ação, na qual os constrangimentos funcionam como um 

catalisador do seu desenvolvimento. 

“Por uma questão de gestão de espaço, e compreensão do trabalho desenvolvido 

por outra colega na mesma instalação, cedi durante os primeiros 15 minutos, o 

espaço que se destinava à minha aula a quem de momento leciona a mesma 

modalidade. Com a referida situação, não fui capaz de momentaneamente 

adaptar os exercícios que tinha planeado, para o espaço que tinha no presente 

momento. Não me foquei nas potencialidades do espaço que se destinava há 

minha prática, e consequentemente não atentei ao posicionamento dos alunos. 

Considero, a capacidade de adaptabilidade num curto espaço de tempo às 

condições do contexto, um dos maiores desafios do EP e pretendo melhorar neste 

campo.” 

  Diário de Bordo do Estágio Profissional 

A análise deste caso vivenciado pelo autor demonstra, na sua dimensão 

capacidade reflexiva, que o mesmo atribui a causa central da sua ocorrência às 

suas ações e falta de competências e não a outras variáveis que o mesmo não 

pode controlar. Esta conceção de responsabilização do professor pela 

maximização dos espaços e consequente adoção de estratégias, permite-lhe 

que se desenvolva profissionalmente baseando-se numa desejada, postura 

reflexiva e autocrítica.   

A vivência deste problema relatado pelos inquiridos e observação de aulas em 

que ocorrem, prepara-os para aquela que poderá vir a ser a realidade quotidiana 

do exercício da sua função, mune-os destes saberes vitais ao seu desempenho 

e confere-lhes poder reflexivo para que atuem percecionando oportunidades nas 

adversidades, como possibilitou a observação de uma aula no caso infracitado: 

“Neste mesmo exercício, por ter número incerto de alunos para formar equipas 

com o mesmo número de participantes, decidiu deixar uma aluna de fora que ia 

rodando com as restantes. Ao EE careceu-lhe a tão desejada capacidade de 

adaptabilidade, visto que poderia ter colocado a aluna em questão a jogar como 
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joker, com a vantagem de providenciar aos colegas mais uma linha de passe para 

a equipa ofensiva e favorecer o sucesso na consecução do objetivo do exercício” 

            Diário de Bordo do Estágio Profissional 

No entanto, e por outro lado, estes constrangimentos também podem afetar a 

capacidade de providenciarem aos seus alunos as experiências e aprendizagens 

pelas quais são responsáveis (Cunha, 2009).  

O desenvolvimento profissional docente é também influenciado pelo contexto 

escolar, constituindo-se como variável que pode afetar a capacidade dos 

docentes se empenharem profissionalmente, de potencializarem ao máximo as 

suas competências e optimizarem as aprendizagens dos seus alunos (Cunha, 

2009).  

A falta de condições das instalações escolares para a lecionação adequada da 

Educação Física poderá fazer o professor percecionar essa realidade como 

objeto da desvalorização da pertinência curricular da disciplina, provocar erosão 

danosa na perceção da sua eficácia como professor e criar um conflito de valores 

e expectativas de impacto criadas e interiorizadas no primeiro contacto com a 

profissão (Smyth, 1995).  

Retomamos a ambiguidade da definição desta problemática para que seja 

possível obtermos uma ideia holística acerca do seu significado no processo de 

formação. Não podem existir, por razões óbvias, parâmetros objetivos que 

distingam adequadas e inadequadas infra-estruturas escolares na multiplicidade 

de formatos que estas apresentam, nos variadíssimos agrupamentos de escola 

do sistema educativo português. No entanto, perante o objetivo de formar um 

profissional docente capaz de se adaptar a qualquer contexto, mesmo perante 

as suas limitações, o Estágio Profissional é lugar ideal para que o estudante-

estagiário se depare com as demandas de planear com dificuldades de espaço 

e a necessidade de dominar a gestão das suas aulas em função das mesmas. A 

pretensão do desenvolvimento profissional neste domínio é que se desenvolva 

na resolução de problemas contextuais como este e que caminhe em direção a 

uma formação eclética.
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CONCLUSÃO 

A abordagem realizada neste estudo, de centrar o desenvolvimento profissional 

como âmago da formação do professor, e a sua estrutura, permitiram uma 

compreensão mais abrangente acerca dos problemas percecionados pelos 

professores iniciantes e da sua relação com o desenvolvimento da identidade 

profissional, e providenciaram que se evidenciassem estratégias e planos de 

ação catalisadoras desse processo de desenvolvimento. 

A existência destes problemas relaciona-se com a formação inicial dos 

professores mas não é concebível que lhe seja atribuída toda a 

responsabilidade. A formação inicial de professores apropriadas às exigências 

da profissão tem uma enorme importância no desenvolvimento profissional do 

docente, contudo, a ação pedagógica é tão imprevisível, complexa e está sujeita 

a tantas influências que não é possível antecipar inequivocamente todas as 

futuras situações problemáticas, dos professores, por meio de uma teoria.  

Neste sentido, em conformidade com a literatura, a análise qualitativa dos dados 

projetou a componente práxica da mobilização de saberes e da própria 

experiência de cada estudante-estagiário, sob a forma de “learning-while-doing”, 

como preconizadores de sucesso na resolução destes problemas. Neste 

domínio também a identidade profissional e pessoalidade do professor se 

apresentaram como determinantes na forma como o professor encara os 

problemas, numa consequente indissociação do domínio profissional. Os 

resultados permitiram concluir que é essencial para a identificação dos 

problemas percecionados e consequente delineamento de planos de ação 

eficazes, que o estudante-estagiário centre sobre si mesmo e na sua ação a 

responsabilidade da sua ocorrência, perspetivando a desejada forma reflexiva 

que deve caracterizar a ação docente, usufruindo dos benefícios da estrutura do 

Estágio Profissional e conseguinte partilha proveniente do Núcleo de Estágio. 

A causalidade da variação do conjunto de problemas percecionados entre os 

participantes pode ser atribuída às questões do processo de formação, do 

contexto e ainda do indivíduo, tendo estas ficado por apurar. Não foi também 

possível estabelecer uma correspondência exata entre os problemas reportados 

e os problemas que se verificaram na realidade, por se tratarem de auto-
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perceções, pela possível influência do choque de realidade e por não ter sido 

realizada uma clara distinção entre “queixas” e situações que constituíram 

efetivos problemas.  

Estas conclusões permitem direcionar futuras intervenções numa perspetiva de 

construção de uma intenção de intervenção contextualizada perante os 

problemas percecionados durante o processo de formação e de compreensão 

do benefício da sua ocorrência no seu desenvolvimento profissional.  
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8.1 CONCLUSÃO 

As palmas e o fechar da cortina apelam à emoção sincera; não sob a forma de 

tristeza por tratar-se do fim, mas de nostalgia e orgulho. Foi um período vivido 

de forma muito intensa, sobre o qual realizo uma retro e introspeção, e considero 

que me dediquei inteiramente aos meus alunos e à responsabilidade social 

inerente a ser professor. Tantas vezes me construí e reconstruí que hoje lhe 

reconheço o valor que me trouxe: o valor no campo pessoal e profissional, o 

valor das competências que desenvolvi e que levo para a vida, o valor da postura 

reflexiva no meu quotidiano e o valor da auto-superação. 

Apesar de, na conjetura atual, a entrada na profissão se afigurar difícil, 

mantenho-me fiel à mesma premissa, confiante e seguro da minha competência 

– “para os excecionais profissionais haverá sempre lugar”.  

A vivência do EP refletiu-se de forma vincada no meu desenvolvimento 

profissional e sobretudo pessoal, moldando a minha personalidade e a minha 

forma de pensar, de estar e de agir. Foi palco ideal de desenvolvimento da minha 

intuição e da minha sensibilidade, despertando-me para a observação e 

perceção da realidade que me envolve e da sua compreensão, como motor de 

transformação e modificação de conceitos e práticas. A sua quotidiana 

experiênciação revelou-se como a melhor justificação da minha escolha por 

enveredar por este ciclo de estudos. Não há maior satisfação do que a perceção 

presencial da certeza de ter encontrado a minha vocação, o que 

verdadeiramente me apaixona, me emociona, me entusiasma e me motiva.  

Sou e serei um eterno apaixonado pela EF e pelo Desporto e é essa realização 

plena que me sobrecarrega de uma força mental capaz de enfrentar o mundo 

com mais um sonho para viver. Esta digressão acompanhar-me-á no que o futuro 

me reserve e para sempre a relembrarei recheada de inúmeras músicas que não 

me saem do ouvido e que me preenchem o coração. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 - Planeamento Curricular Plurianual do grupo de Área Disciplinar 

de EF da escola cooperante 

 

 

(a) Apenas uma ou duas modalidades por ano escolhida pelo professor, que pode 

ser dada em qualquer dos períodos letivos, ou mesmo distribuída por dois 

períodos letivos, consoante as necessidades de instalação específica. 

(b) De acordo com a especificidade da turma; 

(c) Escolha entre Futsal/Andebol/voleibol e Basquetebol (escolhem 3)

 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 
 

5º 
A 
N 
O 

 Jogos Pré-desportivos 

 Atletismo (resistência) 

 Ginástica (Solo) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Voleibol 

 Atletismo (vel. e salt. altura) 

 Ginástica (solo) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Futsal 

 Atletismo (estafetas) 

 Ginástica (aparelhos) 

 Modalidades Alternativas (a) 

A
P

T
ID

Ã
O

 F
ÍS

IC
A

 

6º 
A 
N 
O 

 Basquetebol 

 Atletismo (resistência) 

 Ginástica (solo) 

 Modalidades Alternativas (a)  

 Andebol 

 Atletismo (velocidade) 

 Ginástica (aparelhos) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Voleibol 

 Atletismo (lanç.. do peso) 

 Ginástica (aparelhos) 

 Modalidades Alternativas (a) 

7º 
A 
N 
O 

 Voleibol 

 Atletismo (resistência) 

 Ginástica (solo/aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Futsal 

 Atletismo (velocidade) 

 Ginástica (solo/aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Basquetebol 

 Atletismo (salto em altura) 

 Modalidades Alternativas (a) 

8º 
A 
N 
O 

 Basquetebol 

 Atletismo (resistência) 

 Ginástica (solo/aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Voleibol 

 Atletismo (vel./ estaf.) 

 Ginástica (solo/aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Andebol 

 Atletismo (peso) 

 Ginástica (acrobática) 

 Modalidades Alternativas (a) 

9º 
A 
N 
O 

 Andebol 

 Atletismo (resistência) 

 Ginástica (solo/aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Voleibol 

 Atletismo (velocidade) 

 Ginástica (solo/acrobática) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Futsal 

 Atletismo (barreiras) 

 Ginástica (solo /acrobática) 

 Modalidades Alternativas(a) 

10º 
A 
N 
O 

 Voleibol 

 Atletismo (resist. / salto altura) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Basquetebol 

 Atletismo (vel. / estaf.) 

 Ginástica (solo/ aparelhos) (b) 

 Modalidades Alternativas a) 

 Futsal 

 Atletismo (peso) 

 Ginástica (aparelhos/ solo) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

11º 
A 
N 
O 

 Voleibol 

 Atletismo (resis. e dardo) 

 Ginástica (solo/ aparelhos 

/acrobática) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Andebol 

 Ginástica (solo / aparelhos/ 

acrobática) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Basquetebol 

 Atletismo (barreira / velocidade) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 

12º 
A 
N 
O 

 Coletivos (c) 

 Atletismo (Resistência) 

 Ginástica (solo/ aparelhos   

 /acrobática) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Coletivos (c) 

 Ginástica (solo/ aparelhos  

   /acrobática) (b) 

 Modalidades Alternativas (a) 

 Coletivos (c) 

 Atletismo (barrei e vel.) (b) 

 1 a 2 disciplinas 

 Modalidades Alternativas (a) 
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Modalidades Alternativas Básico: Tag Rugby, Patinagem, Escalada, Desportos de 

Raquetes, Dança, Luta, Goalball, Sofltball, Ténis de Mesa. 

 

Modalidades Alternativas Secundário: Desportos de Raquetes, Rugby, Goalball, 

Luta, Sofltball Dança, Ténis de Mesa. 

 

 Anexo 2 – Unidade Didática 

Anexo 3 – Plano de aula 
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Anexo 4 – Pontuação (Modelo de Educação Desportiva) 

 

Anexo 5 – Entrega de Prémios (Modelo de Educação Desportiva) 
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Anexo 6 – Estrutura do Inquérito do Estudo Investigação-ação 
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Anexo 7 – Estrutura da declaração de consentimento informado 

 


