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RESUMO 

No presente relatório estão algumas das descobertas e experiências vivenciadas 

por uma estudante estagiária brasileira durante o estágio profissional no 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

realizado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Após 

finalizar um curso de formação de professores no Brasil e o primeiro ano do 

mestrado, a realização deste estágio profissional foi mais uma oportunidade que 

a estudante estagiária teve em formar-se como professora, num contexto 

diferente, continuando a construção da sua identidade profissional. O estágio 

profissional foi realizado na Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV) com 

uma turma de 11º ano, durante um ano letivo, mas a estudante estagiária 

também teve a oportunidade de lecionar no primeiro e segundo ciclo do ensino 

básico noutras duas escolas, durante um período letivo, sempre com o 

acompanhamento e a orientação de um Professor Orientador da FADEUP e um 

Professor Cooperante da ESFV. Este relatório foi organizado em cinco capítulos, 

sucessivamente: capítulo 1 - "Introdução” apresenta a contextualização e o 

propósito deste documento; capítulo 2 - "Enquadramento Pessoal” descreve as 

características da estudante estagiária, tal como suas expectativas e 

entendimento do estágio profissional; capítulo 3 - "Enquadramento Institucional” 

discorre acerca do contexto onde foi realizado o estágio profissional, tendo em 

consideração o conceito de escola e a legislação; capítulo 4 - " Enquadramento 

do Estágio Profissional” é o mais abrangente de todos, que engloba as 3 grandes 

áreas de intervenção do EP, a Área 1 - Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, a Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade 

e a Área 3 – Desenvolvimento Profissional. Nesta última área está inserido o 

estudo de investigação nomeado “A influência do Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa na motivação dos alunos para a prática da dança nas aulas de 

Educação Física”. Por último, o Capítulo 5 - "Considerações finais e perspetivas 

para o futuro” finaliza este relatório com alguns dos desafios e descobertas 

encontradas. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ENSINO, MODELO DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA.  
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ABSTRACT 

In this report are presented some of the discoveries and experiences lived by a 

Brazilian intern student during the professional internship at the master’s in 

Teaching of Physical Education in Primary and Secondary Education, held at the 

Faculty of Sports of the University of Porto (FADEUP). After completing a teacher 

training course in Brazil and the first year of the master's degree, this professional 

internship was another opportunity for the intern student to become a teacher in 

a different context, continuing to build her professional identity. The professional 

internship was held at the Filipa de Vilhena Secondary School (ESFV), with an 

11th grade class, during one school year, but the intern student also had the 

opportunity to teach in the first and second cycle of elementary school, in two 

other schools during an academic period, always with the guidance of a FADEUP 

guiding professor and a cooperating teacher of ESFV. This report has been 

organized into five chapters successively. Chapter 1 - "Introduction" presents the 

context and purpose of this document. Chapter 2 - "Personal background" 

describes the characteristics of the intern student, as well as her expectations 

and understanding of the professional internship. Chapter 3 - "Institutional 

framework" discusses the context in which the professional internship was held, 

taking into account the concept of school and the legislation. Chapter 4 - 

"Professional internship framework" is the most comprehensive chapter, covering 

three major areas of professional internship intervention, Area 1 - Organization 

and management of teaching and learning, Area 2 - School participation and 

community relations, and Area 3 - Professional development. In this last area is 

inserted the research study named “The influence of the cooperative learning on 

the motivation of students for practice dance on physical education classes”. 

Finally, chapter 5 - "Final considerations and future prospects" concludes this 

report with some of the some of the challenges and findings. 
KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING, COOPERATIVE LEARNING. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge como parte integrante do desenvolvimento 

profissional do Estudante Estagiário (EE), visando concluir a unidade curricular 

do Estágio Profissional (EP) inserido no Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, realizado na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

A formação de professores é um processo de socialização onde cada 

pessoa, com a sua singularidade, constrói a sua identidade profissional, e o EP 

surge como um elemento central nesse processo (Pires et al., 2017). Neste 

contexto, a realização do mestrado em ensino e especificamente do EP, foi a 

forma que eu encontrei dar continuidade à construção da minha identidade 

profissional, desafiando-me com outros contextos e realidades, outras formas de 

ver o ensino e a Educação Física (EF). 

De acordo com Queirós (2014) a prática real de ensino possibilita a 

construção e a consolidação de um conjunto de destrezas, de atitudes e de 

saberes práticos fundamentais para o desempenho da profissão docente. Neste 

sentido, a oportunidade que eu tive aqui em Portugal, de ficar durante um ano 

letivo, do primeiro ao último dia com a mesma turma, vivenciando diferentes 

funções do ser professor que foram além do lecionar, passando por todo o 

processo de avaliação, as reuniões com grupos de professores, a organização 

de eventos escolares e muito mais, tornaram essa experiência única e 

fundamental para a minha formação como professora de EF.  

O meu EP foi realizado na Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV), 

com uma turma de 11º ano, composta por 17 alunos, que com as suas 

individualidades me desafiaram a dar sempre o meu melhor, ultrapassando as 

minhas dificuldades e criando oportunidades para aprendermos juntos. Além 

disso, durante o segundo período do ano letivo, eu estive a lecionar para mais 

duas turmas de diferentes escolas, uma de 2º e outra de 6º ano, do 1º e 2º ciclo 

do ensino básico respetivamente, as quais me proporcionaram vivenciar 

diferentes contextos de ensino que foram fundamentais para ampliar, além das 
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minhas capacidades pedagógicas, a minha visão da organização e do 

funcionamento do ensino básico em Portugal. 

Apesar dos desafios do EP, o EE nunca está sozinho, ele tem o Núcleo 

de Estágio (NE), que além de promover o trabalho colaborativo, serve como uma 

rede de suporte composta pelo Professor Orientador (PO), pelo Professor 

Cooperante (PC) e por outros estudantes estagiários. Ao considerar o NE como 

um ambiente alicerçado no trabalho colaborativo, em que se cultiva a partilha, 

se apoia a iniciativa, se estimula a vontade de transformar e se reconhece o 

desenvolvimento profissional como uma aprendizagem ao longo da vida 

(Cardoso, Batista & Graça, 2016a). Eu acredito que o meu NE, composto pelo 

PO da FADEUP, pelo PC da ESFV e por mais duas estudantes estagiárias, foi 

um ambiente de partilha e transformação que meu deu a força e os 

conhecimentos necessários para realizar o meu percurso do EP.  

Concluindo, destaco que o processo de pesquisa-ação, considerado por 

Farias, Hastie, & Mesquita (2018) como fundamental para permitir que o 

professor consiga acompanhar o desenvolvimento dos alunos, tal como ajustar 

as estratégias realizadas, aprimorando o processo de ensino e aprendizagem, 

foi parte fundamental do meu desenvolvimento profissional e resultou na 

realização de um estudo de investigação nomeado “A influência do Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa na motivação dos alunos para a prática da dança 

nas aulas de Educação Física”. Este estudo é a comprovação de que colocar os 

alunos no centro no processo de ensino e aprendizagem, apesar de desafiante, 

pode trazer benefícios à motivação dos alunos para as aulas de dança e outras 

modalidades dentro da EF. 

Nos próximos capítulos eu irei discorrer sobre toda essa viagem que foi o 

meu EP, desde os caminhos que me fizeram chegar até aqui, perpassando por 

diferentes desafios encontrados que foram vistos através da perspetiva da 

descoberta, não me afligindo pelos medos e inseguranças, abraçando a 

responsabilidade que me foi proporcionada, até finalmente finalizar mais uma 

etapa na minha constante construção como professora de EF.
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

2.1. OS CAMINHOS QUE PERCORRI ATÉ AQUI 

A minha história começou muito longe de Portugal, atravessando o 

oceano até uma pequena ilha, no sul do Brasil, nomeada Florianópolis. Nesta 

cidade eu cresci e vivi até o final da minha licenciatura, então muito do que eu 

sou e do que eu acredito é devido a este lugar e todas as pessoas que conheci 

nele. 

Na minha infância fui uma criança muito alegre e agitada, os meus pais 

deram a mim e aos meus irmãos a possibilidade e a liberdade para brincarmos 

à vontade e nos expressarmos da nossa maneira. Já na escola eu fui uma aluna 

dedicada, gostava muito de aprender e sempre valorizei e respeitei os meus 

professores. Por vezes até auxiliava os meus colegas e amigos que tinham mais 

dificuldades, pois gostava de partilhar o meu conhecimento e de ajudar as 

pessoas à minha volta. 

A minha vida foi sempre à volta da dança, comecei a dançar aos sete 

anos e fiz aulas de balé, dança jazz, danças de salão, dança contemporânea e 

muitas outras. Além da dança eu também gostava das aulas de Educação Física 

(EF), onde interagia com os meus colegas e participava em todos os eventos 

desportivos. A paixão pela dança e a felicidade vivida nas aulas de EF foram as 

principais razões para escolher a minha profissão, de professora de EF. De facto, 

segundo Cardoso et al. (2016a), as experiências desportivas desde tenra idade, 

o gosto pela prática desportiva e a influência de professores e treinadores 

destacam-se entre as razões da escolha da profissão de professor de EF.  

A minha formação escolar foi toda realizada no Brasil, em escolas 

públicas e para ter acesso ao ensino superior tive que complementar o meu 

ensino secundário (12º ano) com um curso de preparação para as provas de 

vestibular. Entre os diferentes cursos disponibilizados pelas universidades 

públicas da minha região, o curso de licenciatura em dança não era uma 

possibilidade, o que me levou a buscar o curso de licenciatura em EF.  

Os Estudantes Estagiários (EE) chegam à formação inicial carregados de 

expectativas acerca da docência, consequência de identidades sociais, pelas 

quais começaram a construir uma identificação com a profissão antes mesmo 
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de a iniciarem (Cardoso, Batista & Graça, 2016b). Deste modo, apesar de nunca 

ter imaginado que a minha profissão seria como professora, ao olhar para trás 

percebo que estive sempre a trilhar este caminho, sem ter consciência do 

mesmo. Quando chegou o momento decisivo de escolher qual seria a minha 

profissão, percebi que o ensino era uma possibilidade, e decidi seguir esse 

caminho, com a esperança de encontrar uma profissão que eu me sentisse feliz 

e realizada. 

De acordo com Iza et al. (2014) a identidade docente é adquirida não 

apenas na formação inicial, mas também na formação escolar, nas experiências 

diversas, nas influências sociais, entre outros. Minha vida acadêmica é uma 

prova disso, pois estive sempre a dançar, a trabalhar com a dança e envolvida 

em diferentes projetos de pesquisa, ensino e extensão, tentando aproveitar o 

máximo que o curso de licenciatura em EF me poderia dar. 

Eu comecei a lecionar desde o início da minha licenciatura, ensinando 

dança para crianças e adultos, o que aumentou a minha motivação para seguir 

a área do ensino. Tendo isso em consideração e sabendo que a aprendizagem 

para a docência é um processo complexo, que cada indivíduo constrói e 

reconstrói de um modo particular (Cardoso et al., 2016a), considero que essa 

experiência vivida de forma concomitante com a minha formação académica 

fortaleceu ainda mais o meu desejo de ser professora de EF, tornando-se 

fundamental para a construção da minha identidade profissional.  

A formação é entendida como um processo de integração da experiência 

de vida na experiência profissional, adquirindo significado à ação educativa. Isso 

requer, ao estudante, responsabilidade e envolvimento para formar-se e para 

tornar-se professor (Cardoso et al., 2016a). Assim sendo, com o intuito de 

melhorar a minha formação e desenvolver outras experiências de vida, eu tinha 

o sonho de estudar fora do país e com muito esforço eu consegui alcançá-lo. No 

terceiro ano de licenciatura eu realizei um intercâmbio para Portugal, estudando 

durante um semestre na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Ao 

vivenciar outro contexto de ensino eu percebi muitas diferenças nos dois cursos 

e pude desenvolver uma percepção mais abrangente da EF.  

No curso de licenciatura em Ciências do Desporto, realizado em Portugal, 
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o conhecimento específico do conteúdo ocupava grande parte do programa de 

ensino, em primeiro lugar os alunos passavam por testes de pré-requisitos de 

aptidão física e desportiva, em segundo lugar as exigências do conhecimento 

teórico e prático dos conteúdos específicos (como atletismo, natação, etc.) eram 

maiores do que o conhecimento pedagógico, tornando a licenciatura a porta de 

acesso para o mestrado de ensino, no qual os estudantes teriam a possibilidade 

de tornarem-se professores de EF em diferentes níveis de ensino do sistema 

educativo público e privado português. Por outro lado, o curso de licenciatura em 

EF que eu estava a realizar no Brasil, era completamente voltado para o ensino, 

não havia pré-requisitos e na maior parte das disciplinas o conhecimento 

específico (teórico e prático) tinha o mesmo peso que o conhecimento 

pedagógico, formando professores de EF habilitados para ensinar do pré-escolar 

ao ensino secundário no sistema de ensino brasileiro. Nos cursos existem 

aspetos positivos e negativos, mas o importante é que a vivência em ambos fez 

ampliar a minha visão sobre EF e desporto, fomentando o desejo de dar 

continuidade ao meu processo de formação como professora de EF. 

Todos esses caminhos percorridos até o final da minha licenciatura me 

trouxeram novamente para Portugal, para realizar o mestrado de ensino em EF, 

dando continuidade a esse processo constante de formação que me fez ser o 

que sou hoje, Professora de Educação Física. 

2.2. AS EXPECTATIVAS SOBRE O ESTÁGIO PROFISSIONAL  

O Estágio Profissional (EP) é parte integrante e essencial da formação 

inicial, pois ele possibilita a transição do discurso acadêmico para a prática 

profissional (Iza et al., 2014). É através do EP que o EE é inserido no campo de 

prática educativa, e esses anos inicias, a forma que nos integramos na escola, 

podem ser fatores decisivos para a construção da identidade profissional 

(Medeiros et al., 2014). 

Ser professor aprende-se na prática, na escola e no diálogo com os outros 

professores. São as rotinas das práticas, da reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação que fazem avançar a profissão, sendo esses os 

elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação (Queirós, 2014). O 

facto de ter passado novamente pelo contexto do EP me fez reconhecer ainda 
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mais importância ao mesmo, pois pude dar continuidade à construção da minha 

identidade docente e colocar em prática muitos dos conhecimentos acerca do 

ensino que desenvolvi no primeiro ano de mestrado.  

As expectativas para esse ano de estágio foram muitas, sendo que, a 

competência nesta função, de promover a aprendizagem, sempre foi uma 

preocupação, principalmente pelo facto de já ter alguma experiência e vivência 

na profissão. Esse desconforto com o insucesso dos alunos e desejo de 

superação das dificuldades de aprendizagem, consequente do compromisso 

social da profissão, segundo Monteiro Vieira (2002), desenvolve-se na formação 

inicial, possibilitando que os professores enfrentem os desafios impostos pelas 

múltiplas complexidades que caracterizam o exercício da docência. No entanto, 

eu sempre acreditei nos meus alunos e dei o meu máximo para ajudá-los a 

aprender e desenvolver as suas capacidades, adaptando o meu ensino ao 

contexto que estava inserida e às dificuldades apresentadas. Então, ao 

considerar que os professores eficazes são aqueles que acreditam que os 

alunos conseguem aprender, assumindo grande responsabilidade em ajudá-los 

neste processo (Mesquita & Graça, 2015), eu me senti muito mais confiante com 

a realização da minha função!  

A Comunidade Prática (CoP) constitui um ambiente intelectual, social e 

psicológico, que facilita e suporta a aprendizagem, ao mesmo tempo que 

promove a interação, colaboração e constituição de um sentimento de pertença 

(Afonso, 2001). Neste contexto, a vivência do EP e a aprendizagem em CoP são 

considerados ambientes favoráveis para o desenvolvimento da identidade 

profissional do professor (Pires et al., 2017). Sendo assim, a minha expectativa 

em relacionar-me bem com os demais integrantes da escola, do grupo de 

professores de EF e do Núcleo de Estágio (NE), não era importante apenas para 

mim, mas também para o meu Desenvolvimento Profissional (DP).  

Segundo Cardoso et al. (2016a) a passagem de estudante para professor 

pode ser vivida com uma metamorfose, na qual os EE referem, sobretudo, 

sentimentos positivos, valorizando a diversidade de experiência profissional, a 

capacidade de envolverem os alunos nas aprendizagens e de reflexão partilhada 

com outros professores. Atribuindo importância também à interação estabelecida 
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com os alunos, à participação na escola e na comunidade e ao trabalho 

colaborativo desenvolvido entre os membros do NE (Cardoso et al., 2016a). Sem 

dúvida, viver essa metamorfose e esses sentimentos positivos foram as minhas 

expectativas, que consegui alcançar gradativamente na vivência do EP. 

2.3. O ENTENDIMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

O EP pode ser entendido como terreno de construção da profissão, no 

qual o docente desenvolve o conhecimento e a identidade profissional (Queirós, 

2014). Esse início da aprendizagem profissional da docência pode ser 

considerado uma fase tão importante, quanto tão difícil na carreira de um 

professor, visto que o mesmo assume grandes responsabilidades assim que 

entra para a profissão.  

A entrada no mundo do trabalho constitui uma etapa marcante na vida de 

qualquer pessoa, pois encerra um conjunto diversificado de experiências e de 

aprendizagens (Queirós, 2014). Considerando que o início da carreira docente é 

um processo complexo, no meu caso, por estar em um contexto completamente 

diferente do qual eu realizei a minha formação inicial, tornou-se ainda mais 

desafiador. Eu me deparei com o medo de não conseguir alcançar os padrões 

pré-estabelecidos pela instituição de ensino no qual estava inserida, além da 

insegurança pelo facto de não ter vivenciado como aluna o sistema de ensino no 

qual iria lecionar. No entanto, por já ter realizado um EP no Brasil, me sentia 

mais segura com a minha função, tornando os meus medos e inseguranças 

menores em comparação com o entusiasmo e desejo de vivenciar um novo 

contexto de ensino. 

O EP revela a existência simultânea de sentimentos de sobrevivência e 

de descoberta, sendo predominante o primeiro em relação ao segundo (Folle & 

Nascimento, 2010). No entanto, o sentimento de sobrevivência, que eu já tinha 

vivenciado em outros contextos, facilmente se transformou em entusiamo por 

poder imergir neste contexto real de prática profissional, cheio de desafios e 

oportunidades, conhecendo os contornos da profissão e me transformando em 

um membro dessa comunidade educativa.  

Esse sentimento de descoberta sem dúvida marcou a minha vivência no 

EP, era tudo novo para mim e existia essa exaltação de estar em uma escola, 
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fazendo parte de um corpo profissional docente. As minhas vivências anteriores 

não me propiciaram esse sentimento de pertença que o EP aqui em Portugal me 

possibilitou, o que eu considero que foi uma das minhas maiores aprendizagens 

e influenciou de forma muito impactante na minha identificação como professora 

de EF. Dessa forma, corroboro com Iza et al. (2014), no sentido que o processo 

de construção da identidade docente não depende apenas de fatores externos, 

mas também dos fatores internos à própria pessoa, como a tomada de 

consciência de seu papel. 

Contudo, destaca-se a importância da integração Universidade-Escola, 

pois as trocas realizadas entre o meio académico e o quotidiano escolar trazem 

contribuições à formação profissional docente (Iza et al., 2014). Sendo assim, no 

campo de prática educativa, pode-se compreender alguns contextos 

educacionais, as relações de força, as dificuldades encontradas, as 

possibilidades de socialização e todo o contexto que envolve aquela 

determinada realidade escolar (Medeiros et al., 2014). Contudo, considera-se o 

EP como parte integrante do programa de formação, em articulação com a 

licenciatura e o mestrado (Nóvoa, 2009). 
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

3.1. A ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA EM PORTUGAL 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(Organização das Nações Unidas, 1948) todas as pessoas têm direito à 

educação, sendo este um direito universal e legítimo, de todos os cidadãos. A 

Lei de Bases do Sistema Educativo [LBSE] (1986) consagra o direito à educação 

pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade. E é através da instituição escola que esse direito 

é garantido, promovendo mudanças que favoreçam o desenvolvimento integral 

do Homem e da sociedade. 

A escola é uma instituição que emerge de uma construção social, e a 

partir de um conjunto de valores intrínsecos, desempenha um papel central na 

integração social (Canário, 2005). Neste contexto, a escola, na dimensão cultural 

e ideológica, tem a missão social de transmitir o conhecimento com vista ao 

desenvolvimento recíproco dos indivíduos e da sociedade (Alonso, 1988). Mas 

esse conhecimento (cultura) não é estático, acabado, muito pelo contrário, o 

conhecimento é algo aberto e em permanente reconstrução (Alonso, 1988). 

É na escola que se desenvolve a profissão docente, onde todos se 

encontram num processo permanente de aprendizagem e enriquecimento. 

Neste sentido vê-se a mesma como uma comunidade onde se partilha o 

conhecimento e a experiência, ao mesmo tempo que se questiona e se 

reconstrói por pessoas que possuem níveis diferentes de competência para o 

fazer (professores e alunos) (Alonso, 1988). 

Em Portugal foi criado um documento de referência para a organização 

de todo o sistema educativo, nomeado Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (2017). Este documento não tem o objetivo de uniformizar o ensino, 

mas sim de criar um quadro de referência que pressuponha a liberdade, a 

responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a 

inserção familiar e comunitária e a participação na sociedade que nos rodeia. 

Neste contexto, a escola é considerada um ambiente propício à aprendizagem e 

ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem múltiplas 
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literacias. Uma escola que está em constante reconfiguração para responder às 

exigências da nossa sociedade atual, que é repleta de imprevisibilidade e 

mudanças aceleradas (Pedroso, 2017). 

Tal como a educação, todas as pessoas têm o direito à EF e ao desporto, 

sendo ambos elementos indispensáveis para o desenvolvimento da 

personalidade. O direito ao desenvolvimento das aptidões físicas, intelectuais e 

morais, através da EF e do desporto, deve ser garantido pelo quadro do sistema 

educativo e também em outros aspetos da vida social (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 1978). Deste modo, a inclusão 

da EF no currículo escolar afirma a sua legitimidade, pela evidência do seu valor 

educativo, pelo seu poder de aumentar a capacidade de compreender e agir no 

mundo, pelo seu contributo para o bem-estar e pela melhoria da sociedade 

(Graça, 2015). 

A conceção de EF, apresentada pelos programas de EF do Ensino Básico 

e Secundário, centra-se no valor educativo da atividade física, orientada 

pedagogicamente para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. 

Assim, a concretização desta conceção realiza-se na apropriação das 

habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na 

formação das aptidões, atitudes e valores, promovendo uma atividade física 

intensa, saudável e culturalmente significativa (Direção Geral da Educação 

[DGE], 1998, 2001a, 2001b). 

3.2. A ESCOLA ONDE TUDO ACONTECEU 

3.2.1. Caracterização da escola 

A escola é da comunidade local, ao serviço da educação escolar de todos 

os seus membros, que se devem pensar desde logo como organizações com 

uma missão educativa específica e, por isso, entrelaçadas com outras 

instituições da comunidade (famílias, autarquias, associações cultuais, 

bibliotecas, museus, centros de saúde, jornais, ...), em prol do bem comum, em 

especial em prol de uma educação de qualidade de todos os cidadãos (Azevedo, 

2010). 



3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 41 

A Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV) (Figura 1) é uma escola 

não agrupada, localizada na rua do Covelo, freguesia de Paranhos. Sendo esta, 

a freguesia mais populosa do concelho do Porto, a grande densidade 

populacional e diversidade socioeconómica formou a sua população escolar que 

tem origem quer em bairros municipais, quer em áreas residenciais da classe 

média/alta (Escola Secundária Filipa de Vilhena [ESFV], 2017). 

 

Figura 1 – Escola Secundária Filipa de Vilhena 

De acordo com o Projeto Educativo (ESFV, 2017), a missão da escola 

consistia na preparação de cidadãos dotados dos valores estruturantes da nossa 

sociedade (a democracia e o humanismo), estimulando o desenvolvimento da 

solidariedade, da tolerância, da responsabilidade e do rigor, bem como dos 

imprescindíveis conhecimentos e das necessárias competências para um bom 

desempenho profissional ou uma correta opção em termos de formação 

superior. Além disso, a sua visão era constituir-se como um espaço de 

referência, de permanente procura de melhoria, visando a excelência, unificada 

no lema “Mais informados, mais capazes, mais livres!” (ESFV, 2017). 
A população escolar era composta por cerca de 1200 alunos, entre eles, 

mais de 25% são subsidiados pelos Serviços de Acão Social Escolar. Sendo a 

maioria dos alunos da escola de nacionalidade portuguesa, existia a 

preocupação de integração total de alunos de outras nacionalidades. A 

escolaridade dos pais dos alunos situava-se, predominantemente, ao nível do 9º 

e 12º anos de escolaridade, seguida de habilitações académicas de níveis de 

ensino pós-secundário e superior (ESFV, 2017). 
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A oferta educativa estendia-se aos cursos Científico-Humanísticos, 

Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e 

Artes Visuais para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. Além dos 

cursos Profissionais de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (ESFV, 2017). 

A aprendizagem para a docência é pois um processo complexo que cada 

indivíduo (re)constrói de um modo único, considerando os processos de 

socialização e as aprendizagens realizadas em contextos específicos (Cardoso 

et al., 2016a). A ESFV foi minha primeira oportunidade de realmente conhecer e 

participar do funcionamento de uma escola pública em Portugal, que se 

diferenciou imenso das minhas experiências vividas na escola pública do Brasil, 

mas não apenas pela qualidade e dimensão dos espaços físicos, mas também 

pelo excelente clima relacional de todos os integrantes da escola. A grande 

dimensão da escola não prejudicava a proximidade e bom relacionamento 

existente entre os docentes, não docentes e alunos. A partir do momento que eu 

passei pela primeira vez pelo portão da escola fui recebida com muita alegria e 

gentileza, todas as pessoas que lá trabalhavam pareciam felizes com a função 

que exerciam e orgulhosas em estar nesta escola. Era sempre um prazer tirar 

uma fotocópia ou comprar um café, e ficar a trabalhar na sala dos professores 

era um bom motivo para partilhar um chá ou um pão fresco. Sem dúvida esse é 

um lugar que eu sentirei muita falta. 

O sentimento de pertença à escola e à profissão não se restringe a 

espaços de partilha do saber ou do saber fazer. Ele somatiza-se no 

reconhecimento do modo como somos olhados, como somos aceites e no 

conforto que isso nos proporciona (Cardoso et al., 2016a). Nesta escola eu me 

sentia completamente aceite como integrante do corpo docente, era ouvida e 

valorizada como qualquer outro professor. E esse ambiente de partilha e 

solidariedade transformou essa escola, não apenas no meu ambiente de 

trabalho, mas em um ambiente de aprendizagem diária, que não se restringia às 

salas de aula e pavilhões, mas percorria todos os corredores e espaços da 

mesma. 
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3.2.2. As instalações desportivas 

A escola em outubro de 2010 concluiu um processo de requalificação de 

todo o espaço escolar no âmbito do Projeto de intervenção da empresa Parque 

Escolar que duplicou a sua área coberta e melhorou significativamente as 

condições físicas, os equipamentos e, consequentemente, aumentou muito o 

nível de satisfação da comunidade escolar (ESFV, 2017). No último ano letivo, 

no que concerne à prática desportiva, a escola contava com três instalações 

desportivas com estruturas diferentes (E1, E2 e E3) para o operacionalizar das 

aulas de EF. O E1 era o espaço interior grande, o E2 era o espaço interior 

pequeno e o E3 era o espaço exterior grande, sendo que cada um deles 

possibilitava a realização de diferentes modalidades desportivas. Durante o ano 

letivo as turmas passaram por cada espaço duas vezes e o ensino das diferentes 

modalidades ficou dependente da rotação desses espaços. Para além destas 

instalações, a escola possuía uma sala de expressões e uma sala de EF. 

Como destacado anteriormente, o E1 (Figura 2) estava localizado no 

espaço interior do edifício principal e possibilitava a realização de modalidades 

desportivas como o voleibol, o badminton e a ginástica de aparelhos. Um aspeto 

positivo deste espaço era o facto de não ser afetado pelas condições 

climatéricas. 

 
Figura 2 – E1 

O E2 (Figura 3), também estava localizado no espaço interior, mas 

possuía a menor dimensão entre os demais, além disso, o teto era baixo, 

condicionando os conteúdos e estratégias a serem utilizadas. A existência de 
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uma aparelhagem para a reprodução de sons e imagens, além de uma parede 

com espelhos, eram os aspetos positivos a ser destacados. Neste espaço 

poderiam ser trabalhadas modalidades como a dança, a ginástica (solo e 

acrobática), lutas e aptidão física. 

 
Figura 3 – E2 

Por último, o E3 (Figura 4) estava localizado no espaço exterior do edifício 

principal, sendo composto por dois campos, um coberto e um descoberto. 

Ambos possuíam 2 balizas de futsal e 4 cestos de basquetebol, todos fixos. É 

importante destacar que ambos os campos poderiam ser utilizados 

simultaneamente pelo professor nas suas aulas. Por outro lado, a qualidade do 

piso deixava um pouco a desejar, por ser escorregadio e causar um maior 

desgaste do material, além se ser bastante afetado pelos dias de chuva, 

tornando-se perigoso. Este espaço possibilitava a realização de desportos como 

o futebol, andebol, basquetebol, atletismo, entre outros. 
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Figura 4 – E3 

A nível de material para a prática desportiva, a escola encontrava-se bem 

equipada, existia pelo menos uma bola de cada modalidade desportiva para 

cada dois alunos, além dos demais materiais que existiam em quantidade e 

qualidade para a lecionação das diferentes matérias de ensino. 

3.2.3. O núcleo de estágio 

A Comunidade Prática (CoP) é entendida como um conjunto de relações 

entre as pessoas, a atividade que exercem e a sociedade em que estão situados, 

partilhadas num dado período de tempo (Cushion & Denstone, 2011). De acordo 

com Wenger (1998) é possível afirmar que o funcionamento do NE é similar com 

a conceção de CoP, visto que, este grupo partilha das mesmas preocupações e 

paixões, e aprende a fazê-lo melhor interagindo regularmente.  

Ao considerar que o trabalho colaborativo que acontece nas CoPs 

potencia as aprendizagens e promove o desenvolvimento do conhecimento 

prático, onde todos aprendem através de um espírito de abertura e de 

reconhecimento das posições assumidas (Cardoso et al., 2016b), é possível 

afirmar que o NE que eu estava inserida, composto por três EE, pelo Professor 

Cooperante (PC) e pelo Professora Orientador (PO), foi uma verdadeira CoP.  

No primeiro ano do mestrado eu e as minhas colegas do NE estávamos 

na mesma turma, e as interações que tivemos nesse ano possibilitaram que no 

início do estágio desenvolvêssemos mais facilmente confiança no potencial e no 
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trabalho de cada uma. O desejo mútuo de ensinar, aprender e fazer daquele ano 

de estágio o melhor possível está representado no nome que criamos para o 

nosso grupo “As guerreiras de Vilhena” (Figura 5). 

 
Figura 5 – Guerreiras de Vilhena 

O envolvimento de todos os membros da CoP, alicerçado em um clima 

de confiança, estabelecendo afinidades emocionais e conjugando os esforços 

colaborativos possibilita a superação das dificuldades encontradas (Alves, 

2008). Na reflexão da minha primeira aula lecionada no estágio eu ressaltei que 

“a presença das minhas colegas do núcleo de estágio e intervenção do professor 

cooperante foram fundamentais para eu me sentir mais segura e confortável no 

decorrer da aula” (Reflexão da Aula nº1, 19-09-18). A presença do núcleo do 

estágio, a observar e transmitir olhares de conforto e empatia, me fez sentir mais 

confiante pois eu sabia que tinha comigo um grupo de pessoas para me apoiar 

neste desafio, e isso se reproduziu de diferentes maneiras até o final do percurso 

do EP, influenciando positivamente no meu desenvolvimento profissional. 

Durante todo o ano letivo o NE funcionou como uma CoP, podíamos 

contar sempre umas com as outras nas modalidades que não estávamos tão à 

vontade, trabalhávamos juntas para solucionar os problemas encontrados e 

sabíamos que podíamos dividir tarefas com a confiança no trabalho realizado 

pela colega. O trabalho em equipa tornou possível realizar com êxito todos os 

planeamentos, grelhas de avaliação, testes escritos e muitos outros 
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documentos, além da organização de eventos desportivos como o IV Sarau 

Filipa Mov’Art. Ao trabalhar juntas conseguimos partilhar conhecimentos e ser 

mais competentes, aproveitando as capacidades individuais de cada uma. 

De acordo com Rolim (2013), quanto maior a cooperação entre todos os 

membros do núcleo, melhor será o resultado final, ou seja, irá originar 

profissionais mais competentes. Além disso, desde o início do estágio o PC 

destacou a importância de haver um bom relacionamento e trabalho cooperativo 

entre os integrantes do núcleo de estágio. Então, após ter vivenciado um ano de 

partilha, autoajuda, empatia e confiança com as minhas colegas do NE, eu sei 

que muito do que eu aprendi foi fruto dessa relação, que facilitou o processo, 

tornou-o mais divertido e foi fundamental para meu desenvolvimento profissional.  

Segundo Queiróz (2014), o professor iniciante deveria desenvolver as 

suas capacidades e aproveitar ao máximo para aprender, enquanto é cooperado 

e orientado por profissionais mais experientes. Nessa perspetiva, o 

acompanhamento e orientação do PC e do PO, me fizeram aprender com os 

meus erros, perceber quando eu estava a ir no caminho correto e me motivaram 

a ser uma professora melhor a cada aula. 

A aprendizagem recíproca entre os estudantes estagiários, o PO e o PC, 

potencia a reflexão e o questionamento através da partilha de experiências e 

ideias (Cardoso et al., 2016b). Deste modo, as reuniões semanais organizadas 

pelo PC, tal como as reuniões com o PO que aconteciam todos os períodos, 

foram sempre momentos de aprendizagem, pois podíamos trocar ideias e 

opiniões, o que nos ajudava a solucionar os problemas encontrados na prática e 

a perceber qual seria o próximo passo a dar.  

Contudo, neste processo de orientação, o PC tem um papel fundamental, 

sendo o elo de ligação entre a faculdade e a escola, orientando o processo de 

estágio no contexto escolar e integrando o EE na comunidade educativa (Silva 

Batista & Graça, 2017). Sem dúvida o PC da ESFV assumiu e cumpriu essa 

responsabilidade, nos acompanhando durante todo o processo, compartilhando 

os seus conhecimentos e dando o seu melhor. Todo o seu trabalho e dedicação 

foram fundamentais para a minha aprendizagem e sempre serão lembrados. 
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3.2.4. A minha turma: o 11ºE 

A minha turma foi do 11º ano, com média de idade de 16 anos, composta 

inicialmente por 16 alunos (10 raparigas e 6 rapazes), tendo aumentado 

posteriormente para 17 alunos com a transferência de um aluno brasileiro no 

início do segundo período (Figura 6). Eles relacionavam-se bem entre si e de 

forma geral colaboravam para a criação de um ambiente de aprendizagem. 

 
Figura 6 – 11º E 

A turma era, na sua maioria, composta por meninas, todas muito 

empenhadas e participativas, promovendo um bom ambiente nas aulas. Os 

rapazes, apesar de estarem em menor número, foram mais difíceis, 

principalmente dois deles, apresentando comportamentos de desinteresse e 

distração. Contudo, todos eles respeitaram desde o início a minha função e 

colaboraram para o desenvolvimento das aulas durante todo o ano letivo. 

O ensino é uma atividade relacional, tem que atender não apenas à 

especificidade da matéria, mas também às particularidades dos alunos, dos 

contextos e das situações (Graça, 2015). Então, para conhecer os meus alunos 

um pouco melhor, no primeiro dia de aulas apliquei um pequeno inquérito (Anexo 

1), no qual recolhi informações pessoais, escolares, desportivas e de saúde de 

cada um. Essas informações foram fundamentais não apenas para o 

planeamento das unidades didáticas, mas também para perceber um pouco 

melhor sobre as características e vivências de cada um.  

No que diz respeito à prática do desporto, apesar de todos os alunos já 

terem realizado atividade física ou desportiva, muitos mantinham um 
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comportamento sedentário fora do contexto escolar. Considerando que um 

ensino de qualidade em EF está associado à promoção de conhecimentos, 

atitudes e de competências necessárias para os alunos adotarem e manterem 

um estilo de vida ativo (Martins, Gomes & Carreiro da Costa, 2017), durante o 

ano letivo procurei motivá-los para as aulas e torná-las mais atrativas, de 

maneira a diminuir esses comportamentos e atitudes sedentárias dentro e fora 

do ambiente escolar. 

Nas modalidades desportivas abordadas durante o ano, inicialmente os 

alunos demostraram menos interesse na dança e na ginástica. No entanto, no 

decorrer do ano letivo, estes acabaram por gostar e participar ativamente nas 

atividades realizadas. Já nas modalidades desportivas coletivas em que os 

alunos demonstraram, inicialmente, bastante interesse, criavam mais conflitos e 

dispersavam-se facilmente. Assim, foi fundamental perceber as origens dos 

comportamentos indisciplinados, pois estes são consequências de diversos 

fatores que podem variar desde aspetos históricos até da prática pedagógica 

adotada (Santos et al., 2008). 

A pedagogia eficaz deve ser o objetivo do professor, ocorrendo através 

do uso de pedagogias que são apropriadas para o aluno, o conteúdo e o 

contexto, fornecendo as oportunidades de aprendizagem necessárias (Slade, 

Webb & Martin, 2015). Desde de o início do ano letivo procurei criar com os meus 

alunos um ambiente de mútua aprendizagem, indo além do ensino dos 

conteúdos e promovendo o desenvolvimento da autonomia e da criatividade. 

Apesar das dificuldades que surgiram, os meus alunos mostraram-se dispostos 

a aprender, empenhando-se, superando os desafios apresentados e 

trabalhando em equipa. O nosso caminho não foi perfeito, mas foi repleto de 

aprendizagem e os alunos foram, sem dúvida, os atores principais desta história. 
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4. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

4.1. ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 
APRENDIZAGEM 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(2018/2019) a primeira área de desempenho da Prática de Ensino 

Supervisionada é a Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Esta 

área abrange a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. 

Tendo como objetivo: “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.”. 

4.1.1. A minha conceção de ensino 

Ao considerar que no ensino é impossível separar as dimensões pessoais 

e profissionais, torna-se importante que os professores realizarem um trabalho 

de autorreflexão (Nóvoa, 2009), com o intuito de compreenderem as suas 

orientações de valores e perspetivas de ensino, para fornecer direção e 

justificativa para suas ações (Butler, 2006). 

Como professores, consideramos que certos aspetos do ensino da EF, 

como o domínio técnico ou a tomada de decisões, são mais valiosos do que 

outros, definindo as caraterísticas que queremos realçar para melhorar a 

aprendizagem dos alunos (Butler, 2006). Portanto, na minha perspetiva acredito 

que valores educativos como a cooperação, o espírito de superação, o esforço, 

o respeito, a autonomia, entre outros, são fundamentais para no ensino da EF. 

As crenças sobre o ensino do desporto podem ser organizadas em várias 

orientações de valores diferentes no projeto e desenvolvimento do currículo de 

ensino (Butler, 2006). De acordo com Jewett, Bain e Ennis (1995) existem cinco 

orientações de valor para o ensino da EF: (1) domínio disciplinar, (2) auto-

realização, (3), reconstrução social, (4) processo de aprendizagem e (5) 

integração ecológica. Ao considerar as diferenças entre essas orientações, 

posso dizer que como professora sempre me identifiquei com um ensino 

orientado para o processo de aprendizagem. Nesta o currículo valoriza o modo 
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como os alunos aprendem tanto quanto o conteúdo que aprendem, considera 

importante a resolução de problemas, vendo o aluno como capaz de se adaptar 

em diferentes situações (Butler, 2006). Além disso, tem uma cultura escolar que 

enfatiza o progresso e desenvolve a avaliação dentro do processo de 

aprendizagem. 

De acordo com Freire (2015), ser professor é muito mais do que ensinar 

conteúdos ou transferir conhecimentos, é preparar o aluno para a vida, é dar-lhe 

as ferramentas para a sua própria construção. Corroborando com Paulo Freire, 

eu sempre vi o ensino como uma forma de mudar o mundo para melhor, 

promovendo a autonomia dos alunos, a curiosidade e o desejo de aprender cada 

dia mais. 

Enquanto aluna de EF nos ensinos básico e secundário eu nunca tive a 

oportunidade de aprender dentro de um ambiente no qual o foco estivesse no 

aluno e não no professor. Entretanto, enquanto estudante no curso de 

licenciatura em EF eu tive essa oportunidade, com professores que queriam 

mudar a forma de ensinar, começando dentro da universidade na formação de 

professores, até alcançar a EF na escola. E ao estudar o ensino eu comecei a 

perceber que essas abordagens, que se diferenciavam da abordagem 

tradicional, eram as abordagens construtivistas. 

As abordagens construtivistas são centradas no aluno e têm várias 

características comuns: todas buscam envolver o aluno nas aprendizagens que 

servem de base para a vida cotidiana (resolução de conflitos, o trabalho em 

equipa, o comportamento ético, entre outros); todas pretendem envolver os 

alunos como participantes ativos na construção de sua própria aprendizagem; 

todas envolvem níveis mais altos de satisfação do aluno com o conteúdo; e todas 

têm em sua base os elementos essenciais do pensamento crítico (Gubacs-

Collins, 2015). De acordo com Gubacs-Collins (2015), ao aplicar uma 

abordagem construtivista para ensinar a EF, os professores criam ambientes de 

aprendizagem nos quais os alunos devem ser ativos, sociais e criativos, pois: 

realizam tarefas que envolvem a resolução de problemas e a tomada de 

decisões; formulam conhecimento interagindo com seus pares; e descobrem e 

entendem o conhecimento experimentando o conteúdo. 
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Entre os diferentes modelos de ensino centrados no aluno estão o Modelo 

de Educação Desportiva (MED), o Modelo de Aprendizagem Cooperativa, o 

Modelo de ensino do jogo para a compreensão (Teaching games for 

understanding - TGFU), entre outros. De acordo com Dyson, Griffin e Hastie 

(2004) esses modelos podem se cruzar e se complementar de diferentes 

maneiras, dependendo dos objetivos do professor. O fundamental é proporcionar 

experiências mais educativas aos alunos, colocá-los no papel de estudantes 

ativos, que trabalham juntos e ajudam uns aos outros no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Segundo Faggion (2011), a escolha e a organização das estratégias de 

ensino estão diretamente ligadas ao objetivo, ao conteúdo, e ao método de 

ensino. Então, é preciso que o professor conheça previamente os alunos com os 

quais vai trabalhar, a realidade onde vivem, que tenha domínio do conteúdo a 

ser desenvolvido e selecione estratégias que possam levar a uma aprendizagem 

significativa e transformadora. E foi a seguir esse caminho que eu comecei a 

colocar em práticas as minhas ideias e conceções acerca do ensino da EF.  

4.1.2. O planeamento do ensino e da aprendizagem 

O planeamento é a base que sustenta todo o trabalho pedagógico do 

professor, sendo uma tarefa fundamental para o ensino que considera os 

objetivos, os conteúdos, as estratégias e a avaliação, como elementos eficazes 

para o processo de ensino e aprendizagem (Faggion, 2011). Este está centrado 

no conhecimento que determina como ensinar a modalidade de EF (Metzler, 

2000). 

De acordo com Bento (2003, p.7), “todo projeto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos ou normas 

programáticas de ensino”. Deste modo, surgiu a necessidade de analisar o 

Programa de Educação Física para o 10º, 11º e 12º ano do Ensino Secundário, 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (DGE, 2001b). 

A conceção de EF centra-se no valor educativo da atividade física, 

estando pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno. Esta concretiza-se na apropriação das habilidades e 

conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na formação das 
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aptidões, atitudes e valores, proporcionadas pela exploração das suas 

possibilidades de atividade física adequada, saudável, gratificante e 

culturalmente significativa (DGE, 200b). 

O programa organiza-se em torno da diferenciação dos tipos de 

atividades características da Educação Física, estando organizado em áreas e 

matérias de extensão da EF, formando o quadro de composição curricular (DGE, 

2001b). Sendo estas: Área 1, atividades físicas desportivas (jogos desportivos 

coletivos, ginástica, atletismo, raquetas, combate, patinagem e natação); Área 2, 

Atividades rítmicas expressivas (dança); Área 3, jogos tradicionais e polulares; 

Área 4, atividade de exploração da natureza. De forma transversal às áreas que 

foram citadas anteriormente, deve ser realizado o desenvolvimento das 

capacidades motoras condicionais e coordenativas, da aprendizagem dos 

processos de desenvolvimento e manutenção da condição física e da 

aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas 

estruturas e fenómenos sociais, extra-escolares, no seio dos quais se realizam 

as atividades físicas. 

Como objetivos comuns para as diferentes áreas, o aluno deve participar 

ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

relacionando-se com respeito; cooperando nas situações de aprendizagem, 

assumindo compromissos e responsabilidades, conhecendo e interpretando os 

fatores de saúde, elevando o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas gerais, entre outros (DGE, 2001b). 

O programa deve fornecer a orientação norteadora para a planificação do 

ensino pelo professor, mas ele não está dispensado da planificação do ensino, 

pois o ciclo de ação do professor não deve limitar-se a uma pretensa preparação 

direta e à realização das aulas, deverá sim assumir as tarefas de planificação, 

de realização, de análise e avaliação do ensino. Deste modo, o ciclo contínuo de 

planificação abrange o plano (anual, periódico), a preparação das aulas, a 

realização das aulas, a análise e a avaliação, estando sempre em transformação 

e evolução (Bento, 2003). 

 O planeamento é o elo de ligação entre as pretensões eminentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 
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prática (Bento, 2003). Deste modo, a planificação das aulas de EF teve como 

intuito abranger os três domínios de aprendizagem da EF (psicomotor, cognitivo 

e afetivo), sendo organizado em três etapas: planeamento anual, unidade 

didática e plano de aula. 

4.1.2.1. O planeamento anual 

 O plano anual constitui um plano sem pormenores de atualização ao 

longo do ano, requerendo trabalhos preliminares de análise e de balanço, assim 

como reflexões a longo prazo. Sendo que os detalhes e demais medidas 

didático-metodológicas são asseguradas pelos planos das unidades didáticas e 

pelo projeto de cada aula, numa sequência lógica que tem início aqui (Bento, 

2003). 

 De acordo com o Programa de Educação Física para o Ensino Secundário 

(DGE, 2001d), os conteúdos a serem ensinados para o 11° e o 12° ano podem 

ser selecionados de acordo com a disponibilidade de espaços e materiais da 

escola, de modo a cumprir as seguintes exigências: duas modalidades de Jogos 

Desportivos Coletivos, uma de Ginástica ou de Atletismo, uma de Dança e mais 

duas de escolha livre.  

As modalidades desportivas a ensinar no 11º ano do Ensino Secundário 

na ESFV seguiam as indicações do plano curricular nacional, estando pré-

definidas pelo Grupo de Professores de EF, com o intuito de promover uma 

prática motora diversificada e manter uma sucessão uniforme entre todos os 

anos de ensino disponibilizados pela escola. Além disso, a sequência de ensino 

das unidades didáticas também foi selecionada previamente, de acordo com a 

gestão dos três espaços para a prática de EF, para que todos os professores, 

com todas as turmas, conseguissem passar por cada espaço duas vezes 

durante o ano letivo. 

Segundo Vickers (1990), o planeamento anual é o conjunto de unidades 

didáticas, organizado de acordo com o calendário escolar do ano letivo. Sendo 

que, o planeamento realizado para a turma 11ºE (Anexo 2) foi estruturado de 

acordo com os três períodos de ensino do ano letivo, contabilizando um total de 

84 aulas lecionadas, divididas em seis modalidades desportivas (Ginástica 

Acrobática, Basquetebol, Voleibol, Dança, Andebol e Ginástica de Aparelhos), 
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com a adição da aptidão física como conteúdo transversal às demais 

modalidades. 

 O professor desempenha o papel de guia da educação dos alunos, 

organiza o processo da educação, conduz e direciona o processo de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. Deste modo, cada professor 

assume uma elevada responsabilidade pessoal pela aplicação correta do 

programa, concentrando-se no essencial ao colocar as exigências objetivas em 

relação com as possibilidades subjetivas dos alunos das diferentes turmas e com 

condições concretas características de cada escola (Bento, 2003). 

Visto que o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e segundo 

na realidade (Bento, 2003), coube a mim, no decorrer do ano letivo, adaptar o 

planeamento de acordo com as adversidades que surgiram, como as greves e 

más condições climatéricas, de modo a manter um número semelhante de aulas 

entre as unidades didáticas e poder alcançar os objetivos do plano curricular. 

Essa tarefa foi desafiante, foram criadas um total de 11 versões do plano anual, 

e em cada uma destas foi preciso refletir, analisar e tomar uma decisão. Contudo, 

apesar da realidade ser desafiante, traz também a possibilidade do novo, da 

descoberta, e da aprendizagem, obrigando o professor a ser criativo, desafiar-

se e acreditar que está indo no caminho certo. 

4.1.2.2. As Unidades Didáticas 

 De acordo com as indicações do programa, o plano anual divide-se em 

períodos, com diferentes unidades de matéria. O conteúdo e a estrutura do plano 

de cada unidade são determinados pelos objetivos, pelas indicações 

metodológicas do programa e do plano anual. Deste modo, o planeamento a 

este nível procura garantir a sequência lógico-específica e metodológica da 

matéria, e organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de 

regulação e orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas e 

um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 

2003). 

 Os objetivos específicos para cada matéria de ensino descritos pelo 

Programa de Educação Física para o 10º, 11º e 12º ano do Ensino Secundário 

(DGE, 2001b) são: Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo 
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dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as 

ações técnico-tácticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase 

do jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro; 

Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica 

(Acrobática, Solo, Aparelhos ou Rítmica), aplicando os critérios de correção 

técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 

acordo com esses critérios; E apreciar, compor e realizar sequências de 

elementos técnicos da Dança em coreografias individuais e de grupo, 

correspondendo aos critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. O conteúdo de cada uma dessas matérias encontra-se no 

especificado pelo programa em três níveis: introdutório (fundamentos), 

elementar (mestria) e avançado, correspondentes ao nível superior que poderá 

ser atingido no âmbito da disciplina de EF. 

A estruturação da Unidade Didática (UD) deve ser fundamentada nas 

reflexões feitas pelo professor sobre a ação pedagógica a desenvolver, 

questionando-se sobre os objetivos de aprendizagem, a atividade a ser realizada 

pelos alunos e a sua própria atividade enquanto professor (Gomes, Martins & 

Carreiro da Costa, 2017). 

As UD realizadas no decorrer do EP foram estruturadas de acordo com o 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) desenvolvido por Vickers (1990), 

com o objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Sendo 

organizado em oito módulos: (1) Estrutura do Conhecimento, definição e 

organização dos conteúdos a lecionar; (2) Análise do envolvimento, descrição 

do ambiente de ensino e aprendizagem; (3) Análise dos alunos, entendimento 

do nível de habilidade dos alunos; (4) Extensão da matéria de ensino, ao nível 

da calendarização e organização de todos os conteúdos; (5) Definição de 

objetivos, descrição das intenções e expectativas de aprendizagem; (6) 

Avaliação, descrição das formas de avaliação (diagnóstica, formativa e 

sumativa); (7) Progressões de ensino, seleão de exercícios e progressões de 

ensino; (8) Aplicação, prática no contexto real da aula.  

Os conhecimentos definidos como base para o ensino são divididos em 

sete categorias: (1) conhecimento do conteúdo, sobre o que ensinar; (2) 
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conhecimento pedagógico, sobre métodos de ensino; (3) conhecimento 

pedagógico do conteúdo, sobre como ensinar; (4) conhecimento do currículo, 

sobre o desenvolvimento apropriado do conteúdo; (5) conhecimento do contexto 

educativo, sobre o impacto do contexto na instrução; (6) conhecimento dos 

alunos e suas características, sobre a aprendizagem humana e esta se aplica 

no ensino; (7) conhecimento dos objetivos educacionais, sobre os objetivos, e 

estrutura do sistema educacional (Shulman, 1987). A realização e aplicação do 

MEC para cada UD promoveu a análise e o aprofundamento de cada um desses 

conhecimentos, desencadeando uma reflexão sobre a teoria e a prática. 

Segundo Kirk (2010), chegamos a um ponto da nossa história em que os 

professores são formados para serem pedagogicamente mais habilidosos do 

que nunca, mas em muitos casos são despreparados na área de conteúdo. De 

acordo com o autor, na formação inicial os estudantes não recebem o 

conhecimento de conteúdo necessário para ensinar além da unidade 

introdutória, ganhando cada vez menos experiência sobre o assunto que se 

espera que eles dominem. Ward e Ayvazo (2016) fortalecem o tema ao constatar 

que fraco conhecimento do conteúdo é resultado da diminuição de aulas na 

formação de professores para o ensino do conteúdo, possibilitando a existência 

da prática pedagógica. Talvez essa não seja a realidade de todos os cursos de 

formação de professores, mas eu sei que na EF é praticamente impossível 

formar professores com todos os conhecimentos necessários para ensinar a 

grande variedade de modalidades disponibilizadas com domínio do 

conhecimento do conteúdo. No entanto, chegamos a outro problema: quando o 

conhecimento do conteúdo é fraco, o conhecimento pedagógico do conteúdo é 

fraco (Ward & Ayvazo, 2016). A “luz no fim do túnel” é o facto de que o 

aprofundamento do conhecimento do conteúdo pelo professor resulta em 

alterações imediatas no conhecimento pedagógico do conteúdo, o que 

representa melhorias no seu desempenho e na aprendizagem dos alunos (Ward 

& Ayvazo, 2016). 

A realização do MEC para cada modalidade desportiva exige o 

aprofundamento no conhecimento do conteúdo, possibilitando ao EE melhorar o 

seu conhecimento pedagógico do conteúdo, desenvolvendo assim um ensino 
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coerente e fundamentado. Tal como destacado nesta reflexão: “a realização do 

Modelo de Estrutura do Conhecimento exigiu um aprofundamento teórico, que 

promoveu um maior entendimento da modalidade e de como ensiná-la, além de 

um maior conhecimento relativamente aos conteúdos técnicos e regulamento” 

(Reflexão da UD de Ginástica Acrobática, 03-12-18).  

 No final do ano letivo, foi solicitado pelo PO a realização de uma 

sistematização das Unidades Didáticas (Tabela 1), organizando a conceção de 

ensino, o modelo pedagógico, os estilos de ensino, o clima motivacional e a 

tipologia das tarefas para cada UD. A realização desta sistematização 

possibilitou obter uma visão transversal do processo de ensino e aprendizagem, 

buscando na literatura argumentos para justificar a prática. 

Tabela 1: Sistematização das Unidades Didáticas. 

 

UD 
Nº de 
aulas 

Conceção 
de ensino 

Modelo 
pedagógico 

Estilos de 
Ensino 

Clima 
motivacional 

Tipologia das 
tarefas 

1º
 P

er
ío

do
 

Ginástica 
Acrobática 

10 
Centrada 

no aluno 

Ensino 

Recíproco 

Recíproco e 

Descoberta 

guiada 

Maestria 
Circuitos / 

Estações 

Basquetebol 15 
Centrada 

no aluno 

MED e 

TGFU 

Tarefa e 

Descoberta 

guiada 

Maestria 

Formas 

básicas de 

jogo 

2º
Pe

río
do

 

Voleibol 17 
Centrada 
no jogo 

MAPJ 

Comando, 

Tarefa e 
Inclusivo  

Maestria 
Etapas de 

aprendizagem 

Dança 15 
Centrada 
no aluno 

MAC 

Recíproco, 

Descoberta 

guiada e 
Descoberta 

divergente 

Maestria 
Atividades 

abertas 

3º
Pe

río
do

 Andebol 8 
Centrada 

no aluno 

MED e 

TGFU 

Tarefa e 

Descoberta 

guiada 

Maestria 

Formas 

básicas de 

jogo 

Ginástica de 
Aparelhos 

5 

Centrada 

no 

professor 

MID 

Comando, 

Tarefa e 

Inclusivo 

Maestria 
Em linhas e 

circuitos  
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Legenda: UD= unidade didática; MED = modelo de educação desportiva; TGFU = teaching 

games for understanding; MAPJ= modelo de abordagem progressiva ao jogo; MAC= modelo de 

aprendizagem cooperativa; MID= modelo de instrução direta. 

 A UD de Ginástica Acrobática, composta por 10 aulas, teve como 

conceção de ensino centrar a aprendizagem no aluno, através no ensino 

recíproco (Mosston, 1981), no qual os alunos trabalharam maioritariamente em 

pares, um colaborando para a aprendizagem do outro. Diferentes estilos de 

ensino foram utilizados, mas os estilos de ensino recíproco e de descoberta 

guiada foram mais frequentes, visto a organização das tarefas de ensino, que 

aconteceram maioritariamente por estações ou circuito. O clima motivacional de 

maestria foi sempre o objetivo, para que os alunos estivessem focados na 

superação pessoal, ao invés de compararem-se com os outros (Martins et al., 

2017).  

Tanto a UD de Basquetebol (15 aulas) quanto a UD de Andebol (8 aulas) 

colocaram o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, através da 

ligação entre o MED (Siedentop, 1994) e TGFU (Bunker & Thorpe, 1982). Os 

alunos foram organizados em equipas e mantiveram as mesmas equipas no 

decorrer do ano letivo, realizando diferentes funções no jogo, e aprendendo as 

habilidades tático-técnicas maioritariamente através da realização do jogo 

reduzido ou modificado. Entre os estilos de ensino utilizados, o de tarefa 

(execução conforme um modelo) e a descoberta guiada (descoberta do modelo 

mais adequado para o problema), foram os mais utilizados (Gomes et al., 2017). 

Novamente um clima de maestria foi promovido, sendo utilizadas como tarefas 

as formas básicas de jogo, baseadas na progressão do topo para a base, 

utilizando o jogo como ponto de partida para a identificação dos problemas e 

contextualização dos objetivos de aprendizagem (Graça et al., 2017). 

A UD de Voleibol (17 aulas), teve como conceção de ensino aprender 

através do jogo, utilizando Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ), 

iniciando com o jogo estático e finalizando com a estruturação defensiva de 

acordo com o ataque do adversário (Mesquita et al., 2017). Os estilos de ensino 

mais utilizado foram comando (centrado no professor e no conteúdo), tarefa e 
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inclusivo (vários níveis de dificuldade) (Gomes et al., 2017), buscando um clima 

motivacional de maestria. 

A UD de Dança (15 aulas), teve como objetivo aumentar a motivação dos 

alunos, utilizando o MAC, percorrendo os cinco elementos críticos para a 

aplicação do modelo (a interdependência positiva, a responsabilidade individual, 

a interação face-a-face, as competências interpessoais e o processamento de 

grupo (Dyson & Casey, 2016). Com um clima motivacional voltado para a 

maestria, foram utilizados os estilos de ensino: Recíproco, descoberta guiada e 

descoberta divergente (elaboração de novas possibilidades para o problema) 

(Gomes et al., 2017). 

A última UD foi a de Ginástica de Aparelhos, com apenas 5 aulas que 

foram centradas no professor, para controlar o desenvolvimento da aula e 

ensinar os conhecimentos mínimos necessários para a avaliação. O Modelo de 

Instrução Direta (MID) foi utilizado, maioritariamente com tarefas em linhas e 

circuitos. Novamente o clima motivacional de maestria foi promovido. 

Os professores tomam decisões sobre o conteúdo a ser ensinado e o 

método de ensino que melhor atenda às necessidades dos seus alunos (Butler, 

2006; Faggion, 2011), sendo necessário focar no essencial, o que é uma das 

exigências decisivas da qualidade, tanto no desenvolvimento de programas, 

como também no planeamento e realização concreta do ensino pelo professor 

(Bento, 2003). Deste modo, em todas as UD destacadas tive que tomar decisões, 

foquei no que acreditava ser essencial, algumas vezes acertando e outras 

errando. O mais importante é que eu aprendi e sei que quando tiver a 

oportunidade de lecionar essas modalidades novamente vou fazer melhor. 

4.1.2.3. Os planos de aula 

 O plano de aula conduz à realização metodológica do ensino e ao balanço 

das atividades do professor e dos alunos, apoiando-se no planeamento a longo 

prazo, com atenção à matéria, aos pressupostos dos alunos e às condições de 

ensino, bem como aos dados fornecidos pela análise das etapas anteriores. 

Este, exige do professor uma boa preparação para a concretização com sucesso 

da aula (Bento, 2003). 
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A planificação das aulas, principalmente no início do ano letivo, era uma 

função complexa e necessitava de bastante tempo para sua preparação, sendo 

despendido mais tempo a planear do que realmente aplicar a aula. E ao refletir 

sobre as aulas lecionadas eu consegui perceber a importância desta boa 

preparação: “Percebo a importância dessa preparação e estudo antes das aulas, 

pois nós não podemos chegar na escola e nos deixar ser levados pela sorte, 

acreditando que vai correr bem. Temos que estudar, nos preparar, nada vai sair 

naturalmente se eu não tenho experiência prática ou conhecimento” (Reflexão 

da Aula nº25/26, 30-11-18). 

Uma boa organização e divisão da aula também é importante, pois 

permite que os alunos avancem continuamente de um objetivo para o outro na 

direção consciente do processo de ensino e aprendizagem. Tal estruturação é 

determinada por diferentes fatores, como os objetivos, a lógica sistemática da 

matéria de ensino, as funções didáticas correspondentes e o tempo disponível 

(Bento, 2003).  

A aula de EF, assim como todas as formas de ensino em desporto, 

estrutura-se em três partes: parte preparatória, parte principal e parte final 

(Bento, 2003). Na parte preparatória a preocupação do professor está na criação 

de uma situação pedagógica, psicológica e fisiológica favorável à realização da 

função principal da aula. Na parte principal da aula o professor tem a tarefa de 

realizar os objetivos e de transmitir os conteúdos propriamente ditos, colocando 

as suas capacidades metodológicas em prática. E na parte final o professor 

procede o balanço, avalia a disciplina e os resultados, destacando os aspetos 

relevantes e fazendo a ligação com as próximas aulas. 

Segundo Bento (2003) o planeamento funciona como um meio de 

preparação para o ensino, necessitando de uma reflexão pormenorizada acerca 

da direção e do controlo de todo o processo didático. Neste contexto, os planos 

de aula realizados no decorrer do EP, como um instrumento de preparação para 

o ensino e aprendizagem da EF, foram organizados em: parte inicial, 

fundamental e final. Em cada uma destas estava a descrição do tempo, dos 

objetivos, da organização e das componentes críticas para cada situação de 

aprendizagem. Contudo, a prática docente é caracterizada pela imprevisibilidade 
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das situações e das pessoas (Roldão, 2007), sendo importante aceitar que o 

planeamento, mesmo sendo fundamental, é apenas um “plano” e na sua 

realização podem surgir imprevistos. Ao refletir sobre esse processo de colocar 

em prática o plano de aula e adaptar-se às novas situações eu destaquei que: 

“por mais que possamos planear tudo ao pormenor, há sempre alguns fatores 

que não podemos controlar, como a presença/ausência dos alunos, condições 

climáticas, entre outros. Sendo assim, temos que lidar com os imprevistos e 

adaptar os exercícios, tentando sustentar os objetivos planeados, e se possível, 

fazer desta desvantagem um fator que pode potencializar o ensino, criando 

novos momentos de aprendizagem” (Reflexão da Aula nº45/46, 01-02-19). 

4.1.3. A realização do estágio profissional: desafios e descobertas 

  A prática docente, enquanto ação de ensinar emerge dos vários saberes 

formais e do saber experimental que se tornam saberes profissionais mediante 

um processo mobilizador e transformativo do professor em cada ato pedagógico 

(Roldão, 2007). Neste contexto, a realização do EP possibilitou que eu colocasse 

em prática muitos dos conhecimentos adquiridos na formação inicial e no 

primeiro ano de mestrado, relacionando a teoria com a prática e criando novos 

conhecimentos.  

 Nas Normas Orientadoras do EP (2018/2019) a realização do ensino tem 

como objetivo “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo 

com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica”. Deste modo, o EE deve buscar mecanismos de 

diferenciação pedagógica, desenvolver aprendizagens significativas e envolver 

os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem. 

O caminho da aprendizagem e do desenvolvimento profissional não é 

fácil, os problemas e desafios aparecem, para testar os nossos conhecimentos 

e capacidades. De acordo com Venman (1984) os problemas mais comuns 

relatados pelos professores iniciantes foram: a disciplina em sala de aula; 

motivar os alunos; lidar com as diferenças individuais; avaliar o trabalho dos 

alunos; as relações com os pais; a organização do trabalho de aula; materiais e 

suprimentos insuficientes; e lidar com problemas de alunos individuais. Na 

prática pedagógica deparei-me com alguns desses problemas que me 
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desafiaram e me fizeram aprender, contribuindo para a minha formação 

profissional.  

Ser professor aprende-se na prática, numa prática informada, investigada 

e discutida com os pares (Roldão, 2005). Deste modo nos próximos tópicos irei 

percorrer por alguns dos desafios e descobertas vivenciadas na prática do EP.  

4.1.3.1. O desafio de manter o controlo da turma 

Um dos primeiros desafios encontrados no EP foi manter o controlo da 

turma, principalmente no que diz respeito à indisciplina de determinados alunos. 

Pois, mesmo tendo alcançado a confiança da turma, o que é fundamental para 

o estabelecimento de uma relação positiva entre professor e aluno (Martins et 

al., 2017), os comportamentos inapropriados de alguns alunos dificultavam a 

manutenção de ambiente agradável nas aulas. 

Desde o início do ano letivo, quando os alunos demostraram 

comportamentos de indisciplina, geralmente eu utilizava a repreensão verbal e o 

esclarecimento das regras para resolver o problema. No entanto, eu tinha um 

aluno que demonstrava comportamentos inapropriados com bastante 

frequência, com qual as estratégias citadas anteriormente geralmente não 

funcionavam. O seu nome aparecia frequentemente nas minhas reflexões, até 

mesmo quando não estava presente:  

“Desde o início da aula, manter o controle da turma não foi nada 

complicado, alguns segundos em silêncio, uma chamada à atenção sobre 

o material já era o suficiente. Parecia tudo tão fácil, as explicações 

gastaram tão pouco tempo, os exercícios correram bem, todos os alunos 

estavam se relacionando bem, sem intrigas e sem violência. Então, 

quando eu parei para pensar no que havia de diferente, percebi que essa 

era a minha turma, sem a presença do Fernando. Isso me fez refletir sobre 

o impacto que apenas um aluno pode ter sobre os demais, influenciando 

de modo global a turma” (Reflexão da Aula nº25/26, 30-11-18).  

A indisciplina, caracterizada pelo não cumprimento das regras e pela falta 

de respeito para com professores e alunos, é uma das dificuldades apontada 

pelos EE (Santos et al., 2008, Lima et al., 2007). No entanto, um professor eficaz 
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deve ser capaz de lidar com os problemas de disciplina e comportamentos 

inapropriados dos alunos, monitorizando e supervisionando o seu 

comportamento de modo a manter a o controlo da turma (Friedman, 1999). 

A disciplina pode ser vista sob dois pontos de vista, positivo e negativo 

(Martins et al. 2017). O primeiro vê a disciplina como a manutenção de um 

comportamento apropriado, no qual os alunos respeitam as regras estabelecidas 

para as aulas de EF. Já no segundo a disciplina é entendida como a ausência 

de comportamentos inapropriados, prevalecendo a perspetiva de punição. O 

segundo ponto de vista destacado não é desejável e, na minha opinião, é 

inadequado para o contexto do ensino, pois as crianças e jovens precisam de se 

expressar, interagir e em algum momento vão estar mais agitados, o que são 

comportamentos normais. O professor deve então ver pelo lado positivo, 

sabendo prevenir ou contornar os comportamentos de indisciplina que poderão 

surgir.  

Sendo a disciplina um fator essencial no controlo das atividades dos 

alunos para que o ambiente nas aulas seja agradável, seguro e propício à 

aprendizagem (Siedentop & Tannehill, 2000), criar estratégias para manter o 

controlo dos alunos é indispensável. Martins et al. (2017) sugerem as seguintes 

técnicas de controlo da atividade do aluno: garantir uma prática adequada e a 

segurança dos alunos; tornar claras as regras; responsabilizar para um 

comportamento apropriado; variar os métodos de intervenção, privilegiando a 

prevenção; utilizar interações verbais de repreensão com eficácia; ignorar o 

comportamento inapropriado quando possível; utilizar estratégias de castigo 

justas; não utilizar a atividade física como castigo; e utilizar sistemas de pontos 

por comportamento apropriado.  

Com o aluno destacado anteriormente, no início utilizei muitas vezes a 

interação verbal para tentar resolver o problema, mas raramente funcionava. No 

entanto, a estratégia de ignorar o comportamento inadequado quase sempre 

surtia efeito, pois ele acabava por se cansar e ficar mais calmo. Já com a turma 

de modo geral, eu preferia prevenir os comportamentos inapropriados, criando 

rotinas. Pois, de acordo com Martins et al. (2017), as rotinas, além de serem 

fundamentais para a organização da aula, podem auxiliar na manutenção do 
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controlo da turma, pois o professor pode definir o modo como o aluno deve estar 

atento à informação, combinar com os alunos sinais para dar início ou parar o 

exercício, pode definir a forma de manipular os materiais, entre outros. 

De modo geral, o controlo da turma, que no início parecia impossível de 

alcançar, foi se tornando uma tarefa mais fácil, permitindo que eu direcionasse 

as minhas energias para outros aspetos da aula. 

4.1.3.2. As descobertas na gestão e organização da aula 

O sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do 

professor que tem por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e 

dos alunos, com o intuito de obter elevados índices de envolvimento e fazer uso 

eficaz do tempo (Rosado & Ferreira, 2015). Deste modo, torna-se relevante 

destacar as estratégias de gestão utilizadas no contexto do EP que 

potencializaram o bom desenvolvimento e aproveitamento do tempo nas aulas. 

A prática de atividades físicas e o combate ao sedentarismo das crianças 

e jovens é uma preocupação geral na sociedade atual, destacada como um dos 

objetivos da EF nos Programas de EF (DGE, 1998; 2001a; 2001b). Deste modo, 

torna-se essencial a gestão do tempo nas aulas de EF, orientada para maximizar 

as oportunidades de aprendizagem dos alunos e aumentar o tempo de prática 

motora (Martins et al., 2017). 

De acordo com Martins et al. (2017), o tempo potencial de aprendizagem 

é o tempo suscetível de promover a aprendizagem, no qual as tarefas não podem 

ser demasiado fáceis, nem demasiado difíceis. Isto significa que o professor de 

EF deve proporcionar tarefas de aprendizagem desafiantes e ajustadas em 

função das capacidades de cada aluno. No entanto, para que isso seja possível 

é necessário primeiro criar condições para que haja um elevado tempo de 

empenhamento motor. E o domínio de técnicas ao nível da gestão revela-se 

fundamental para a eficácia no ensino da EF, como por exemplo: reduzir o 

número de episódios organizativos, potencializando as rápidas transições; criar 

rotinas de aula; responsabilizar os alunos pelas atividades organizativas; garantir 

a rápida e segura montagem e desmontagem do material; garantir a rápida 

formação de grupos; e garantir a gestão adequada do fluxo e organização das 

atividades de aprendizagem (Martins et al., 2017). 
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A criação de rotinas foi uma das estratégias de gestão mais utilizadas nas 

aulas de EF com a minha turma, principalmente na parte inicial da aula. No 

ensino das modalidades desportivas eu nunca esperava que chegassem todos 

os alunos para dar início à aula. Os alunos conforme iniciavam a ativação geral 

no momento que chegavam, eu realizava a conversa inicial, apresentando os 

objetivos da aula, apenas quando a maior parte da turma já estava presente. 

Essa rotina de ativação geral incluía exercícios de aptidão física (corrida e/ou 

exercícios de força) e a manipulação livre do material desportivo (bolas), no qual 

os alunos realizavam passes, remates, entre outros. Após a criação e realização 

desta rotina na modalidade de basquetebol, eu pude refletir sobre a mesmo e 

chegar a conclusão que: “a rotina de ativação geral e específica tem se mantido 

no decorrer das aulas, essa estratégia tem mostrado ser efetiva para resolver o 

problema dos alunos quem chegam a horas diferentes na aula e também tem 

motivado eles a serem pontuais, pois podem passar mais tempo a “brincar” com 

a bola” (Reflexão da Aula nº22/23, 23-11-18). Deste modo, a mesma foi 

reproduzida nas demais modalidades desportivas lecionadas (voleibol e 

andebol). 

A criação e manutenção de equipas, foi outra estratégia de gestão 

utilizada, que além de potencializar a afiliação, componente do MED, é 

determinante para o sucesso da instrução e otimização da aprendizagem (Graça 

et al., 2006). Além disso, o professor deve assegurar a constituição de grupos 

heterogéneos, equilibrados em função das capacidades do jogo, do sexo e das 

características pessoais (Graça et al., 2006). Deste modo, formei equipas na 

modalidade de basquetebol a pensar em todos esses parâmetros, e por obter 

resultados positivos, utilizei os mesmos grupos nas demais modalidades 

desportivas lecionadas. 

Nas modalidades de ginástica, principalmente na ginástica de aparelhos, 

a rotina de organização dos materiais foi fundamental para uma boa gestão da 

aula, visto que na preparação do material era preciso tempo e pelo menos duas 

pessoas para carregar cada um dos aparelhos ou colchões. Deste modo, cada 

grupo tinha como responsabilidade montar e desmontar uma parte do material. 

Já na modalidade de dança a estratégia mais utilizada foi a redução do número 
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de episódios organizativos, potencializando as rápidas transições através da 

manutenção dos grupos de trabalho na maior parte do tempo da aula.  

A gestão das aulas destaca-se como uma das variáveis mais consistentes 

quando se trata de analisar os professores mais eficazes. Sendo que esta 

eficácia está geralmente associada a um sistema de organização preventivo e 

assimilado pelos alunos (Martins et al., 2017). Deste modo, eu acredito que a 

boa capacidade de gestão e organização era uma das minhas aptidões como 

professora, que se desenvolveu ainda mais e melhor no decorrer do EP. 

4.1.3.3. Os desafios da instrução e do feedback pedagógico 

A comunicação tem um papel inquestionável na orientação do processo 

de ensino e aprendizagem, sendo que a transmissão de informação é uma das 

competências fundamentais dos professores. No contexto de ensino, quando se 

pretende comunicar informações utiliza-se o termo “instrução”, que se refere aos 

comportamentos verbais e não verbais que estão ligados aos objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2015). 

A instrução geralmente é emitida em três momentos: (1) antes da prática, 

apresentações das tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante a prática, 

emissão de feedbacks; (3) após a prática, análise da prática desenvolvida 

(Siedentop, 1991). Na realização do EP os principais desafios encontrados 

relativamente à instrução foram referentes aos momentos 1 e 2, mais 

especificamente na demonstração do conteúdo e na conclusão do ciclo de 

feedback. 

Na apresentação das tarefas motoras, o uso associado de diferentes 

estratégias instrucionais revela-se particularmente eficaz (Rosado & Mesquita, 

2015). De acordo com Rink (1994), a demonstração em parceria com a 

exposição, no âmbito das atividades desportivas, possibilita a visualização por 

parte do praticante dos movimentos a efetuar. No entanto, para demonstrar um 

conteúdo é preciso conseguir realizar o mesmo, e nos desportos coletivos esse 

era sempre um desafio para mim: 

“É muito importante que o professor saiba realizar os movimentos, 

facilita a instrução e motiva os alunos, não é à toa que na faculdade 

gasta-se tanto tempo ao praticar as modalidades. No entanto, eu não 
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fui formada na licenciatura para saber fazer, fui formada para saber 

ensinar, e não acredito que a minha pouca habilidade em realizar um 

serviço irá afetar a minha capacidade em ensinar o mesmo. Eu vou ter 

que demostrar muitos movimentos de voleibol e de outras modalidades 

desportivas, faz parte da minha profissão e nem sempre terei um aluno 

que o saiba fazer e que se sinta à vontade para demostrar por mim. 

Então, tenho que utilizar estratégias que facilitem a execução do 

movimento, para ter uma maior oportunidade de sucesso e aumentar a 

minha credibilidade com os alunos. Um exemplo de estratégia, no 

voleibol, seria realizar o serviço mais próximo da rede, ou na ginástica, 

mostrar uma imagem/vídeo do movimento” (Reflexão da Aula nº38, 16-

01-19). 

No decorrer do ano letivo demonstrar os exercícios deixou de ser um 

problema e passei a ver como uma solução, uma forma de facilitar apresentação 

da tarefa motora ou de promover um feedback. Sempre que era possível 

realizava a demostração ou pedia para um aluno demonstrar, e quando não era 

possível recorria a outra estratégia instrucional, como por exemplo a utilização 

de figuras (Anexo 3) ou cartões de habilidade (Anexo 4), de modo a me sentir 

capaz e confiante para lecionar o conteúdo.  

O feedback é a resposta do professor à tarefa motora realizada pelo 

aluno, de modo a auxiliá-lo na melhoria do seu desempenho (Rosado & 

Mesquita, 2015). No entanto, é necessário que o professor desenvolva uma 

sequência de comportamentos para emitir o feedback pedagógico, de modo a 

dar uma informação de retorno ao aluno, criando um elo de ligação entre os 

acontecimentos de ensino. Essa sequência, também pode ser chamada “ciclo 

do feedback” e corresponde a cinco etapas: (1) identificação do erro; (2) tomada 

de decisão (não reagir ou reagir e prestar um encorajamento/informação); (3) 

feedback pedagógico informativo; (4) observação de mudanças no 

comportamento motor do aluno; (5) observação de uma nova tentativa e 

ocorrência de um novo feedback. 

O meu maior desafio na realização do feedback pedagógico era completar 

esse ciclo, visto que, na maioria das vezes eu parava na terceira etapa, auxiliava 
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outro aluno e não verificava se aquele tinha conseguido ou não melhorar o seu 

desempenho. Quem me ajudou a perceber esse erro foi o PO, após observar 

uma das minhas aulas realizadas no primeiro período. Depois daquele dia eu 

comecei a ter muito mais atenção no ciclo do meu feedback, sendo mais eficaz 

e melhorando a minha instrução:  

“Muitas vezes, ao fornecer um feedback, não tinha atenção à 

conclusão do mesmo, esquecendo de observar se o aluno conseguiu 

ou não ou não realizar a ação motora. A partir deste dia, tive mais 

atenção à conclusão dos meus feedbacks e percebi o efeito do mesmo 

na resposta motoras dos alunos, pois eles geralmente conseguiam 

realizar os exercícios ou melhoravam na execução dos mesmos. Deste 

modo, acredito que essa correção foi fundamental para que eu 

percebesse o que estava a fazer de mal e conseguisse modificar esta 

atitude, me tornando uma professora mais eficaz” (Reflexão da Aula 

nº15, 07-11-18). 

O professor, no processo de instrução, apresenta tarefas, dá explicações, 

comunica expectativas e exigências sobre o que deve ser feito, além disso, ele 

estimula, supervisiona, orienta, regula e avalia o rendimento dos alunos (Graça, 

2015). No entanto, os alunos não são elementos passivos no direcionamento ou 

no desenvolvimento das atividades de aprendizagem, eles também são 

coautores da instrução. E esta deve ser uma construção conjunta de professores 

e alunos, na medida em que partilham conhecimentos entre si, possibilitando 

que os alunos mais experientes possam modelar comportamentos e habilidades 

fornecendo feedback e apoio aos colegas menos experientes (Graça, 2015). 

4.1.3.4. Os desafios da avaliação 

De acordo com Bento (2003, p. 176), a avaliação é um incómodo 

necessário. Esta é considerada um incómodo pelo facto do professor ter que 

assumir a responsabilidade e o dever de prestar contas. Na realização do EP a 

avaliação das diferentes modalidades desportivas lecionadas foi um processo 

desafiador, pois ter que classificar os alunos e atribuir notas era sempre um 

momento de angústia e reflexão: 
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“Avaliar é sem dúvida uma das tarefas mais difíceis que o 

professor tem que realizar, tentamos ser imparciais, justos, mas 

sempre haverá alguém com uma opinião diferente, a solução é saber 

claramente o que foi feito, explicar os critérios que foram utilizados e 

esperar que eles compreendam” (Reflexão da Aula nº31/32, 14-12-18). 

A avaliação tem o poder de contribuir para a melhoria da planificação e 

realização do ensino, esta não se limita à análise do ensino como uma 

comparação do objetivo com o resultado, mas também verifica as condições 

determinantes de sucesso, insucesso e de rendimento ou da falta deste (Bento, 

2003). No decorrer do EP diferentes métodos de avaliação foram utilizados: a 

avaliação diagnóstica, para identificar os níveis de desempenho dos alunos; a 

avaliação formativa, para analisar o processo e envolver o aluno na 

responsabilização das suas aprendizagens; e a avaliação sumativa, realizada no 

final de cada UD, de modo a classificar o desempenho do aluno nas diferentes 

modalidades desportivas, nos conhecimentos e na aptidão física. 

O controlo da qualidade das aulas de EF pode acontecer a partir do 

controlo do rendimento dos alunos, e para isso existem os diferentes métodos e 

instrumentos de avaliação (Bento, 2003). No EP era sempre desafiador definir 

os critérios de uma avaliação, sendo esta a realização de uma grelha (Anexo 5) 

ou de um teste escrito. Eu me questionava sempre se estava a ir pelo caminho 

certo, pois tinha medo de ser injusta com os meus alunos. Neste contexto, a 

partilha com o NE era fundamental, nós decidimos juntas a maior parte dos 

instrumentos e critérios de avaliação e na hora de atribuirmos as notas podíamos 

partilhar as angústias e nos ajudar mutualmente. 

A função da avaliação não é apenas classificatória, também é processual 

e formativa, deve-se possibilitar novas aprendizagens e tomadas de decisão 

sobre o conteúdo que foi desenvolvido, contribuindo para o desenvolvimento de 

novas atitudes, procedimentos e conceitos pelos alunos (Faggion, 2011). Sendo 

assim procurei sempre clarificar aos alunos os objetivos a serem alcançados, 

realizei momentos de auto e heteroavaliação (Anexo 6) e apresentei os critérios 

de avaliação sumativa antes e depois da realização de cada avaliação. Dando 
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suporte para que eles se responsabilizassem pelas suas aprendizagens e 

participassem no processo de avaliação.  

A avaliação formativa leva em consideração o progresso de cada 

indivíduo, o esforço realizado e outros aspetos da aprendizagem que podem não 

ser especificados no currículo (Harlen & James, 1997). Deste modo, além da 

atribuição de classificações do desempenho, os alunos eram avaliados pelo 

trabalho de aula, considerando a participação ativa e o empenho. E também pelo 

comportamento considerando a assiduidade, a pontualidade e o respeito às 

regras.  

 Eu aprendi a avaliar na prática, embasada na teoria, mas foi o trabalho 

contínuo de avaliação realizado no decorrer do ano letivo que me ajudou a sentir-

me mais segura e confiante na realização desta função: 

 “É percetível a diferença em mim e nos alunos, do primeiro para o 

segundo período, tudo que era novo e complicado, agora é conhecido 

e fácil, as avaliações que pareciam tão complicadas, estão a ficar mais 

fáceis de planear e aplicar, demostrando que a aprendizagem 

realmente se concretiza na prática” (Reflexão da aula nº 63, 27-03-19). 

4.1.3.5. As descobertas da reflexão 

No primeiro ano de trabalho do professor iniciante o sucesso da 

aprendizagem depende do seu empenho e do apoio que lhe é fornecido. Deste 

modo, a reflexão desempenha um papel importante na aprendizagem dos 

professores e no seu desenvolvimento profissional (Poom-Valickis & Mathews, 

2013).  

No EP a reflexão surge associada ao modo como se lida com problemas 

da prática profissional, à possibilidade do professor estar aberto a novas 

possibilidades, descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando 

soluções. Deste modo, a prontidão para refletir e avaliar a prática pressupõe que 

um professor tenha uma abordagem pautada na curiosidade (Poom-Valickis & 

Mathews, 2013), pois o processo de reflexão é descrito como um modelo cíclico: 

agir, rever a ação passada, tomar consciência dos aspetos essenciais, criar 

métodos de ação alternativos e analisar a ação (Korthagen & Vasalos, 2005).  
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A reflexão não tem um fim em si, mas é um mecanismo para melhorar o 

ensino e maximizar o aprendizado (Poom-Valickis & Mathews, 2013). Assim, a 

reflexão após a aula constitui a base para um reajustamento na planificação das 

próximas sessões, uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível 

de partida e procede a balanços que devem ser tomados para melhorar o ensino 

(Bento, 2003). Neste contexto, a realização das reflexões possibilitava rever o 

que aconteceu na prática do EP, o que correu bem e deveria ser explorado, e o 

que correu mal, buscando formas de solucionar esse problema e melhorar o 

ensino. 

Compreende-se que a reflexão é guiada por meio da comparação dos 

objetivos e do processo previamente estabelecidos com os resultados 

alcançados, considerando esta uma condição decisiva para a qualificação da 

atividade do professor, assim como uma maior eficácia do ensino (Bento, 2003). 

Deste modo, ao refletir sobre a prática tive a possibilidade de analisar muito mais 

do que o desenvolvimento e comportamento dos meus alunos, mas também o 

meu desenvolvimento e eficácia como professora. 
Poom-Valickis e Mathews (2013) consideram que o uso contínuo do 

processo de reflexão é essencial para a construção do conhecimento, 

aumentando a capacidade de utilizar a reflexão de maneira eficaz e de se 

desenvolver como professor. Deste modo, considero que a reflexão deve ser um 

instrumento utilizado continuamente pelo professor, não apenas no contexto do 

estágio, mas também para o seu desenvolvimento profissional ao longo da 

carreira docente.  

4.1.3.6. As descobertas das observações 

A observação desempenha um papel importante na melhoria da qualidade 

do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação, 

fomentando a mudança na escola (Reis, 2011). Pois, segundo Webb e Scoular 

(2011), através da observação os professores podem aprender uns com os 

outros, partilhando conhecimentos e experiências. 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP (2018/2019) o EE deve 

elaborar os planos de observação sistemática e realizar as respetivas 

observações dos colegas estagiários e do PC. Deste modo, durante o ano letivo 
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foram observadas 10 aulas de cada colega estagiária, algumas de 50 e outras 

de 100 minutos, e também 3 aulas do PC, todas com a duração de 100 minutos. 

O PC apresentou no início do EP o seu projeto de observação no qual as 

observações a serem realizadas eram divididas pelos três períodos, de modo a 

analisarmos o nosso desenvolvimento profissional no decorrer no ano letivo. 

Deste modo, para cada etapa do desenvolvimento existia um objetivo específico, 

no qual baseávamos a nossa observação: (1) ganhar a confiança e estabelecer 

o controlo da turma; (2) rentabilizar o tempo da aula (gestão e organização); e 

(3) melhorar a qualidade de informação (instrução). 

O primeiro objetivo “ganhar a confiança e estabelecer o controlo da 

turma”, foi o foco das observações no primeiro período, no qual tentávamos 

perceber quais os fatores que poderiam ser melhorados para alcançar o objetivo. 

O segundo objetivo “rentabilizar o tempo da aula”, foi o foco da observação no 

segundo período, no qual contabilizávamos o tempo despendido em instrução, 

organização, e também o tempo dos alunos na tarefa ou em empenhamento 

motor. O terceiro e último objetivo de observação, “melhorar a qualidade de 

informação”, foi explorado no terceiro período, pois os outros objetivos já 

estavam consolidados e conseguíamos dar uma maior atenção às estratégias 

instrucionais do professor. 

Observar uma situação pedagógica não é invadir o espaço do outro, é 

olhá-la, admirá-la, é estar e permanecer na cumplicidade pedagógica (Weffort, 

1998). Essa cumplicidade destacada pela autora foi o que marcou as 

observações das aulas realizadas no EP, tanto no ato de observar quanto de ser 

observado. Além disso, os momentos de conversa e discussão criados pelas 

observações eram sempre construtivos, como eu destaquei na seguinte reflexão: 

 “São esses momentos e conversas que me fazem pensar na 

importância do estágio e de todo o suporte que ele nos dá. O ser 

observado permite-nos compreender e melhorar aspetos que, por 

vezes, não percebemos ou demoraríamos mais tempo para perceber 

estando sozinhos, tendo a chance de aprender com os nossos erros e 

ser um professor melhor a cada dia” (Reflexão da Aula nº41, 23-01-19). 
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A observação das aulas pode ser utilizada em diversos processos e com 

objetivos distintos, nomeadamente no âmbito de: um processo de indução 

profissional, promovendo a integração do docente na comunidade educativa; um 

estágio de iniciação à prática profissional, com os objetivos de proporcionar o 

contacto com práticas de ensino de colegas mais experientes ou de permitir a 

observação, a reflexão e o desenvolvimento das competências; processos 

informais de apoio e desenvolvimento profissional nas escolas, envolvendo 

grupos de professores na observação, análise e discussão recíprocas de aulas; 

e processos formais de avaliação do desempenho docente, que reconheçam o 

mérito, constituam um desafio para o desenvolvimento dos professores (Reis, 

2011). 

Na segunda e terceira observação da aula do PC, além da presença das 

estudantes estagiárias do NE, também estava presente uma avaliadora externa, 

analisando o desempenho do PC. E tal como foi observado, o PC também teve 

que avaliar a aula desta mesma professora. No decorrer desse processo, foi 

possível perceber o funcionamento, os documentos necessários e cada etapa 

da avaliação externa do desempenho do professor. Deste modo, com as 

observações realizadas no EP eu pude, além de descobrir que a observação 

pode ser extremamente construtiva para o desenvolvimento e aprendizagem do 

EE, conhecer como esta funcionava no âmbito de um processo formal de 

avaliação.  

4.1.4. A passagem pelo 1º e 2º ciclo do ensino básico 

Além de assumir o processo de ensino e aprendizagem de uma turma 

durante todo o ano letivo (turma residente), o EE tem como tarefa lecionar 

também uma turma complementar. Neste caso é o PC que define, dentro das 

possibilidades da escola ou do agrupamento, o tempo de duração e como 

ocorrerá esse processo (Normas Orientadoras do Estágio Profissional, 

2018/2019). 

No caso da ESFV, por ser uma escola não agrupada e haver apenas o 3º 

ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário, surgiu a necessidade do NE se 

deslocar para outra escola, no caso um agrupamento de escolas, para termos 

acesso ao 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. Deste modo, durante o segundo 
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período do ano letivo de 2018/2019 cada EE do NE assumiu, para além da sua 

turma residente, mais duas turmas, uma do 2º ano e outra do 6º ano do Ensino 

Básico, em ambas sendo acompanhadas por uma Professora Co-cooperante. 

4.1.4.1. Escola Básica São Tomé: Turma 2ºB 

A Escola Básica São Tomé, inserida no Bairro de S. Tomé, recebia 

maioritariamente alunos residentes ou com familiares do referido bairro e 

abrangia o 1º ciclo do Ensino Básico e o Jardim de Infância (Agrupamento de 

Escolas Pêro Vaz de caminha, 2019). Nesta assumi a turma 2ºB (Figura 7), 

composta por 19 alunos (11 rapazes e 8 raparigas), com idade entre os 6 e 7 

anos. Com eles as aulas de EF aconteciam duas vezes na semana, sempre com 

a duração de 1 hora. 

 

Figura 7  – 2º B 

A minha paixão pelos pequeninos vem desde o meu primeiro trabalho 

como professora de dança e dos estágios que realizei no Brasil, no Jardim de 

infância e no 1º ciclo. Esta experiência reforçou o meu desejo e motivação para 

trabalhar com as crianças. Por essa razão, antes de começarem as aulas, eu 

estava cheia de expectativas para com essa turma, com a intenção de promover 

um ensino lúdico dos conteúdos programáticos. 

A minha primeira aula com a turma foi um choque de realidade, além dos 

meus 19 alunos, mais 8 alunos do 4º ano ficaram sob minha responsabilidade, 
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alterando completamente a minha planificação inicial. Além disso, os materiais 

disponíveis eram escassos, necessitando de mais criatividade para conseguir 

aproveitar o material que eu tinha, com um número maior de alunos. No decorrer 

das aulas percebi que essa “adição” de alunos era uma ferramenta regular que 

as professoras utilizavam, separando os alunos da turma que estavam sem 

professor para as demais turmas, o que me levou a ter de adaptar as 

planificações das aulas.  

Os meus alunos eram bastante agitados, não perdiam uma oportunidade 

para correr ou manipular um material que estava “disponível”, além disso, 

demostravam comportamentos inapropriados, sendo muitas vezes agressivos 

entre si, com gestos e palavras. Por outro lado, eram alegres, carinhosos e 

estavam sempre dispostos a fazer uma atividade diferente. Todas essas 

características foram desafiadoras, necessitando que eu utilizasse diferentes 

estratégias, não apenas para ensinar o conteúdo, mas também para manter o 

controlo da turma. Sendo assim, os meus objetivos com eles foram além de 

ensinar os conteúdos programáticas, ensinar sobre respeito, cooperação, 

responsabilidade e muitas outras competências que eram transversais às aulas 

de EF. 

Considero que é fundamental nas idades mais baixas proporcionar aos 

alunos a oportunidade de uma prática motora diversificada e significante (Martins 

et al., 2017). No decorrer dos 3 meses que estive com a turma 2ºB, foram 

lecionadas 24 aulas (Anexo 7), nestas eu percorri todos os conteúdos 

programáticos (perícia e manipulação; deslocamentos e equilíbrios; jogos; 

atividades rítmicas e expressivas) (DGE, 1998), no entanto, não consegui ir além 

da introdução/exercitação dos mesmos. Apesar de utilizar algumas estratégias 

para promover a autonomia dos alunos, na maior parte das aulas foram 

utilizados os estilos de ensino de comando e tarefa. 

No ensino dos conteúdos programáticos as estafetas foram as estratégias 

que melhor funcionaram, pois, a organização em linhas fornece uma situação 

mais favorável para a supervisão ativa do professor, sendo adequado para o 

nível de baixa qualificação dos alunos (Hastie, Ojeda & Luquin, 2011). Os jogos, 

circuitos e atividades que os alunos tinham uma maior autonomia também foram 
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realizados, mas foram sempre difíceis de aplicar, devido aos comportamentos 

inapropriados citados anteriormente, necessitando de mais tempo para a sua 

realização, o que correspondia algumas vezes a mais do que uma aula. 

As manifestações da indisciplina nas aulas de EF são consideradas 

diferentes das apresentadas nas demais disciplinas, isto porque as aulas 

acontecem em ambiente aberto, o que facilita a dispersão dos alunos. Além 

disso, o contato físico das práticas intensifica a agressividade entre os alunos 

(Santos et al., 2008). Para lidar com esses comportamentos foram utilizadas 

diferentes estratégias preventivas e punitivas, mas a aplicação de regras de 

comportamento (Anexo 8) foi o que me mais me ajudou a manter o controlo da 

turma.  

Martins et al. (2017) sugerem que o professor deve desde o início do ano 

letivo esclarecer as regras das aulas de EF e também as consequências dos 

comportamentos contrários às regras. No caso desta turma não tive a 

oportunidade de estar com eles no início do ano e quando iniciei as aulas no 

segundo período desconhecia a importância de esclarecer essas regras, mas se 

tivesse a oportunidade de recomeçar faria exatamente o que foi sugerido por 

Martins et al. (2017), pois a prática de ensino me ensinou que o esclarecimento 

e supervisão de regras criadas para as aulas tem resultados positivos na 

redução dos comportamentos inapropriados dos alunos. 

Contudo, apesar dos desafios, as descobertas com essa turma foram 

muitas: descobri o quão importante é ouvir os alunos e perceber quais são as 

suas necessidades; descobri que ensinar EF muitas vezes não se faz no campo 

e sim na sala de aula; descobri que se faz muito com poucos materiais em EF; 

e entre tantas descobertas, descobri que ser professor é muito mais que ensinar 

conteúdos, é formar os alunos para a vida. 

4.1.4.2. Escola Pêro Vaz Caminha: Turma 6ºE 

A Escola Pêro Vaz Caminha era a sede do seu agrupamento, localizava-

se na freguesia de Paranhos e recebe alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 

No que diz respeito às instalações desportivas, a escola contava com um 

Pavilhão Gimnodesportivo, disponibilizando uma grande diversidade de espaços 

e materiais. Nesta eu fiquei responsável pela turma 6ºE (Figura 8), composta por 
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20 alunos (12 rapazes e 8 raparigas), com idade entre 10 e 11 anos. As aulas 

de EF aconteciam duas vezes na semana, um bloco (100min.) e um tempo 

(50min.).  

 

Figura 8 – 6º E 

Essa turma era muito participativa e demonstrou um bom desempenho 

motor e cognitivo em todas as modalidades desportivas lecionadas. As 

componentes sociais e afetivas já eram mais complicadas, os rapazes e as 

raparigas tinham bastante dificuldade em relacionarem-se e alguns alunos 

demonstravam-se desmotivados para as aulas de EF. Deste modo, tornou-se 

importante promover nas aulas de EF um clima motivacional voltado para a 

maestria, com o intuito de promover melhores resultados a nível 

comportamental, afetivo e moral (Martins et al., 2017). 

No decorrer do período letivo foram lecionadas 36 aulas divididas por 

quatro modalidades desportivas, dança, futebol, ginástica e andebol (Anexo 9). 

A dança e a ginástica eram as modalidades mais desejadas pelas das raparigas, 

enquanto o andebol e o futebol eram as modalidades que os rapazes mais 

gostavam. De acordo com Sardinha et al. (2014), muitas atividades desportivas 

podem não ser apreciadas pelos alunos num primeiro momento, mas com uma 

prática adequada eles podem passar a estar intrinsecamente motivados. Deste 

modo, tornou-se fundamental colocar o aluno em tempo potencial de 
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aprendizagem, criando atividades desafiantes para todos os alunos, 

independente e gênero e níveis de habilidade (Martins et al., 2017). 

Segundo Faggion (2011), cabe ao professor selecionar o método de 

ensino que melhor se ajuste aos objetivos a serem alcançados e aos conteúdos 

selecionados para as suas aulas. Deste modo, no que diz respeito aos modelos 

de ensino e as estratégias aplicadas, eu consegui ir progressivamente dando 

autonomia aos alunos, desenvolvendo estratégias de ensino centradas nos 

alunos e possibilitando aos mesmos a tomada de decisões e a resolução de 

problemas. No início do período, na modalidade de dança os alunos tiveram 

pouca autonomia, o objetivo principal era ensinar uma coreografia para os alunos 

e o MID foi utilizado na maior parte das aulas. Nas aulas de futebol e andebol a 

maior parte do tempo era dedicado para a realização do jogo, sendo sempre em 

formas reduzidas ou modificadas do mesmo, como sugerido pelo TGFU. E por 

fim na ginástica, solo e aparelhos, a estratégia do circuito foi realizada muitas 

vezes, tal como o ensino recíproco, potencializando a autonomia e o 

relacionamento dos alunos.  

Algumas das modalidades lecionadas para a turma 6ºE ano, como a 

dança, a ginástica de aparelhos e o andebol, também foram lecionadas para a 

11ºE, e apesar das diferenças claras entre as turmas, o facto de ter 

experienciado primeiramente lecionar as modalidades para uma faixa etária mais 

baixa me fez sentir mais confiante com as minhas estratégias de ensino 

utilizadas no ensino secundário. Deste modo, compreende-se que as variáveis 

de contexto podem fortalecer ou inibir o conhecimento pedagógico do conteúdo 

de um professor (Chen, 2004), mas as experiências com um conteúdo específico 

podem influenciar na compreensão, na seleção e no uso do conteúdo pelos 

professores (Ferry & McCaughtry, 2015). 

A competência profissional do professor define-se pela sua capacidade 

para criar, organizar ou modificar os contextos de aprendizagem com a intenção 

de facilitar o desenvolvimento de processos de aprendizagem significativa e 

enriquecedora nos alunos (Alonso, 1988). Deste modo, lecionar para esta turma 

cheia de energia e boa disposição, que aprendia e evoluía mais e mais a cada 

aula, me fez sentir uma profissional competência, me fazendo lembrar todos os 
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dias motivo que me faz ser professora de EF, que é o prazer de ensinar e ver o 

aluno aprender.  

4.1.5. As reuniões com o grupo de EF 

A rede de apoio que suporta o EP é composta por pelo NE e pelo Grupo 

de Professores de EF, sendo essa relação entre os intervenientes do estágio, 

constituída pelo trabalho cooperativo e partilha de conhecimentos, fundamental 

para o sucesso dessa etapa (Queirós, 2014). Deste modo, são consideradas 

determinantes as discussões entre os EE e os professores mais experientes, no 

sentido de promover o diálogo profissional e de encorajar os EE a estabelecerem 

ligações entre os conhecimentos teóricos e as suas práticas no contexto do 

processo de ensino e aprendizagem (Queirós, 2014). 

Com o intuito de transformar a experiência coletiva em conhecimento 

profissional e unir a formação de professores ao desenvolvimento de projetos 

educativos nas escolas (Nóvoa, 2009), na ESFV os EE participavam ativamente 

nas reuniões semanais com o Grupo de Professores de EF. Essas reuniões 

tinham a duração de duas horas e faziam parte da carga horário dos professores, 

existindo para que todos pudessem trabalhar em conjunto para tomar decisões, 

resolver problemas e planear as atividades da disciplina. 

De acordo com Monteiro Vieira (2002), ser professor aprende-se com os 

colegas, com os pais e com a comunidade, com a direção da escola e com os 

alunos. Corroborando com o autor, todas as semanas ao participar destas 

reuniões eu tinha a oportunidade de aprender mais sobre o ensino e 

funcionamento da EF, integrando-me gradualmente na comunidade escolar. 

Nas primeiras reuniões passava a maior parte do tempo ouvindo e 

tentando perceber a complexidade dos documentos e das diferentes funções 

que os professores tinham que realizar na escola, como ser diretor de turma, 

responsável pela equipa, responsável pelos materiais, coordenador de exames, 

e muitas outras. No decorrer do ano letivo passei a ter uma função mais ativa, 

contribuindo com os meus conhecimentos e opiniões. Além disso, contribuí na 

organização e realização de todos os eventos desportivos realizados durante o 
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ano letivo e pude partilhar alguns dos meus conhecimentos acerca do ensino da 

dança com os meus colegas de profissão. 

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-

se na profissão e aprender com os colegas mais experientes (Queirós, 2014). 

No entanto, não são apenas os EE que aprendem com os professores mais 

experientes, estes também aprendem com os primeiros, com aquilo que trazem 

de novo para a escola (Cardoso et al., 2016a). Sendo assim, a constante partilha 

de conhecimento, que foram essas reuniões com o Grupo de Professores de EF, 

fizeram-me sentir integrada na escola, como parte de um grupo, e principalmente 

como professora de EF.  
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4.2. ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(2018/2019) a segunda área de desempenho da Prática de Ensino 

Supervisionada é a Participação na Escola e Relações com a Comunidade. Esta 

área abrange todas as atividades não letivas realizadas pelo EE, com o intuito 

de promover a sua integração na comunidade escolar e, ao mesmo tempo, 

contribuir para um conhecimento do meio regional e local, explorando a ligação 

entre a escola e o meio. Tendo como objetivos: “Contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora”. 

4.2.1. Os eventos desportivos 

O desporto é entendido como um fenómeno sociocultural (Sarmento, 

Bastos & Luguetti, 2012). De acordo com Botelho-Gomes, Queirós e Silva 

(2012), para se desenvolver o desporto na escola é necessário ensiná-lo nos 

tempos curriculares e nos tempos extracurriculares, permitindo que os alunos e 

alunas encontrem uma variedade de atividades que respondam às suas 

motivações, expetativas, capacidades e habilidades. Deste modo, é importante 

que o desporto na escola procure relações com outras comunidades de prática 

como os eventos desportivos, o convívio com associações desportivas, o 

convívio com famílias, torneios com outras escolas, entre outros (Botelho-Gomes 

et al., 2012). 

Na ESFV os eventos desportivos eram organizados pelos Grupo de 

Professores de EF como forma de promover o Desporto Escolar (DE) e trabalhar 

de forma transversal com outras disciplinas e projetos da escola. No que diz 

respeito ao DE a escola participou no projeto do Corta-Mato e no Mega-Sprinter. 

Relativamente a outros eventos organizados destacam-se as aulas abertas de 

dança e o IV Sarau Filipa Mov’Art. 
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4.2.1.1. Desporto escolar: Corta Mato e Mega Sprinter 

O DE pode ser visto como um aprofundamento acerca do fenómeno 

desportivo dentro do ambiente escolar, como parte integrante da escola eleva-

se a sua função social e educativa, que supõe a formação integral do aluno e 

que encaminha para os mais altos valores de cidadania (Sarmento et al., 2012). 

De acordo com Decreto-Lei n.º 95/91 (LBSE, 1991) o DE é considerado o 

conjunto das práticas desportivas desenvolvidas como complemento curricular, 

estando integrado no plano de atividades da escola. 

O primeiro evento do DE realizado na ESFV no qual tive a oportunidade 

de participar foi o Corta-Mato, esta competição tem diferentes etapas (escolar, 

regional e nacional) e pude colaborar em duas destas. Numa das reuniões 

semanais com o Grupo de Professores de EF nós organizamos o Corta-Mato 

Escolar, definindo horários, funções e dividindo as tarefas. Após a realização da 

avaliação do mesmo, realizada pelo mesmo grupo de professores, iniciou-se a 

organização da segunda etapa o Corta-Mato Regional. Nesta segunda etapa, 

além de participar no planeamento fiz parte da equipa de professores 

responsável por levar e coordenar os alunos no evento que foi realizado fora da 

escola. 

O Corta-Mato Regional (Figura 9) foi realizado no Parque da Cidade do 

Porto e contou com a participação de muitas das escolas localizadas na região 

do Porto. Como escola levamos poucos alunos, até porque a dimensão do 

evento realizado na ESFV não foi grande, mas o facto de sermos poucos não 

diminuiu o tamanho da experiência que foi participar neste evento. Mais do que 

estimular a prática da atividade física e da formação desportiva, que é a missão 

do DE (Programa do Desporto Escolar, 2019), esse evento foi um momento de 

integração e convívio, tanto para os alunos quanto para os professores. Foi 

impressionante a quantidade de escolas, alunos e professores que participaram, 

e o facto de nunca ter participado anteriormente em nada parecido deixou-me 

realmente impressionada com a dimensão do DE em Portugal. 
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Figura 9 – Corta Mato Regional 

Na continuação do ano letivo o segundo evento do DE, Mega-Sprinter, foi 

realizado na ESFV. A sua organização, como de costume, foi realizada pelo 

grupo de professores de EF e a sua realização aconteceu na escola fora do 

horário das aulas. A dimensão do Mega-Sprinter Escolar (Figura 10) foi ainda 

menor que a do evento anterior realizado na escola, contando com a participação 

de cerca de 10 alunos. Os alunos que participaram estavam motivados, pois a 

maior parte deles já estava diretamente selecionado para participar na 

competição regional do evento. No entanto, como professora, fiquei preocupada 

com a pouca propagação do evento, visto a sua importância para a promoção 

da EF e do desporto no contexto escolar.  

 

Figura 10 – Mega Sprinter Escolar 
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Segundo Sarmento et al. (2012), para que a imagem do desporto na 

escola seja gradualmente valorizada é fundamental abranger as seguintes 

áreas: motivação dos professores de EF; clarificação entre o DE e o Sistema 

Desportivo Nacional; criação de parcerias locais de desenvolvimento desportivo, 

gestão mais adequada da oferta desportiva e a consistência e continuidade das 

intervenções. Deste modo, eu sei que para os futuros eventos desportivos que 

organize ou participe, estes terão de ter um maior envolvimento e divulgação. 

Um melhor desenvolvimento destas áreas pode ser o modo de progredir no 

caminho da valorização do desporto no contexto escolar. 

4.2.1.2. As aulas abertas de dança 

 É notório que a dança possa contribuir para um estilo de vida saudável e 

também pode proporcionar uma oportunidade de interação social entre as 

crianças e adolescentes (CAIM et al., 2015). Portanto, (Sebire et al., 2013) 

desenvolver a dança como uma atividade extracurricular é uma boa estratégia 

para aumentar a atividade física e interação dos alunos através de uma atividade 

divertida, dinâmica e estimulante. Neste contexto, as aulas abertas de dança 

surgiram como um complemento para os eventos desportivos da ESFV, visto 

que eu apresentei disponibilidade e desejo, desde o início do ano letivo, em 

partilhar os meus conhecimentos acerca da dança e promover o ensino da 

mesma no ambiente escolar. 

 A primeira aula aberta de dança (Figura 11), organizada pelo Grupo de 

Professores de EF e lecionada por mim, foi uma das atividades integrantes do 

Projeto dos Direitos Humanos, representando o direito da liberdade de 

expressão. O evento teve dois momentos, o primeiro no período da manhã e o 

segundo no período da tarde, em ambos foram trabalhados diferentes estilos de 

dança brasileira e latino-americana. Apesar da pouca adesão dos alunos, o que 

se tornou comum nos eventos desportivos realizados na ESFV, os alunos e 

professores presentes divertiram-se neste momento de interação social e 

valorização cultural.  
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Figura 11 – Aula aberta de dança 1 

 A segunda aula aberta de dança (Figura 12), seguiu a mesma 

organização da primeira e foi parte integrante do evento dos Padrinhos e 

Afilhados, que teve como intuito promover um momento de interação e partilha 

entre os alunos do 9ª ano do Ensino Básico e 12º ano do Ensino Secundário. 

Apesar do evento não se ter desenvolvido da maneira como foi planeado e haver 

pouca adesão dos alunos, a aula de dança aconteceu com quem estava 

presente e transformou o ambiente, deixando todos descontraídos, a dançarem 

e a divertirem-se. 

 

Figura 12 – Aula aberta de dança 2 
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 Considerando a escola como comunidade onde se partilha o 

conhecimento e a experiência, na qual todos os envolvidos se encontram num 

processo permanente de aprendizagem e enriquecimento (Alonso, 1988). 

Lecionar ambas as aulas abertas de dança, com o apoio do NE e do Grupo de 

Professores de EF, possibilitou uma troca de experiências na qual pude partilhar 

um pouco do meu conhecimento sobre a dança e aprender com o meus colegas 

sobre a organização de eventos no contexto escolar, podendo também me 

integrar na escola e trabalhar de forma interdisciplinar com outros professores. 

4.2.1.3. O IV Sarau Filipa Mov’Art  

 O último evento desportivo realizado no ano letivo de 2018/2019 na ESFV 

foi o IV Sarau Filipa Mov’Art (Figura 13). Este evento costuma ser proposto e 

organizado anualmente pelo NE, com a colaboração dos demais professores e 

da coordenação da escola. Sendo realizado para promover a dança e a ginástica 

dentro do contexto escolar e também para comemorar o Dia da Filipa, criando 

um momento de interação e diversão para toda a comunidade escolar. Então, 

ao considerar a importância deste evento e tendo a dança como a área de 

especialização dentro da EF, fiquei como responsável principal na organização 

do sarau, participando em todos os momentos de planeamento e realização do 

mesmo. 

 

Figura 13 – IV Sarau Filipa Mov’Art 
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Entre as diferentes etapas de organização do sarau, a obtenção de alunos 

dispostos a se inscreverem e participarem no mesmo foi a mais desafiante, visto 

a pouca adesão dos alunos nos eventos desportivos realizados na escola. No 

entanto, com muita divulgação e conversa com os alunos, conseguimos algumas 

inscrições, possibilitando a realização do evento. 

 No grande dia fomos surpreendidos pela plateia cheia e boa disposição 

de todos os participantes, alcançando exatamente o que estávamos à espera, 

um momento de festa, de apreciação e de valorização do desporto. Todos os 

integrantes do NE estavam presentes e colaboraram de maneira singular para a 

concretização do sarau, sendo que, por ser bailarina, também pude contribuir 

para o evento dançando, e, ter alguns alunos meus na plateia tornou esse 

momento ainda mais marcante para meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

De acordo com Cardoso et al. (2016a), todas as vivências do dia a dia de 

um professor e formas de envolvimento na escola podem ser consideradas como 

significativas para a construção da identidade profissional do EE. Sendo assim, 

posso considerar que a organização e realização do IV Sarau Filipa Mov’Art 

foram muito significativas para mim e finalizaram da melhor maneira a minha 

participação nos eventos desportivos da ESFV. 
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4.3. ÁREA 3 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(2018/2019) a terceira área de desempenho da Prática de Ensino 

Supervisionada é o Desenvolvimento Profissional. Esta área abrange as 

atividades e vivências essenciais na construção da competência profissional, 

com o intuito de promover o sentimento de pertença e identidade profissional, tal 

como a colaboração e abertura à inovação. Tendo como objetivos: “Perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento professional” e “Investigar a sua atividade 

em toda a sua abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação)”. 
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ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO: A INFLUÊNCIA DO MODELO DE 
APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS PARA A 
PRÁTICA DA DANÇA NAS AULAS DE EF 

4.3.1. Resumo  

O objetivo do estudo foi verificar a influência do Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa (MAC) na motivação dos alunos para a prática da dança nas aulas 

de Educação Física (EF). Dezassete alunos de uma turma de 11º ano do Ensino 

Secundário participaram neste estudo. Foi utilizado um questionário de 

motivação para avaliar as necessidades psicológicas básicas (autonomia, 

competência e relacionamento) e a motivação autónoma pré e pós-teste. Além 

disso, um programa de intervenção fundamentado nas estratégias de ensino do 

MAC foi aplicado. Os resultados mostraram que o MAC pareceu incrementar a 

perceção de competência (p= 0.022), a autonomia (p= 0.022), o relacionamento 

(p= 0.030) e a motivação intrínseca (p= 0.010) dos alunos no ensino da 

modalidade de dança nas aulas de EF. Paralelamente, foi encontrada uma 

correlação positiva entre a competência e a motivação intrínseca (r= 0.590; p= 

0.039), entre a autonomia com a motivação intrínseca (r= 0.516; p= 0.034), e 

entre a autonomia com o índice de autonomia relativa (r= 0.554; p= 0.021), 

demonstrando que o aumento na competência dos alunos reflete no aumento da 

motivação intrínseca dos mesmos. Conclui-se que o MAC influencia no aumento 

da competência, autonomia, relacionamento e motivação intrínseca dos alunos, 

sendo uma boa alternativa para o ensino da modalidade de dança nas aulas de 

EF. 

PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA, COMPETÊNCIA, RELACIONAMENTO, 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA, DANÇA.   
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4.3.2. Abstract 

The aim of this study was to verify the influence of the Cooperative Learning (CL) 

on the motivation of students to practice dance in Physical Education (PE) 

classes. Seventeen students of the 11th grade secondary school class 

participated in this study. A motivation questionnaire was used to assess basic 

psychological needs (autonomy, competence and relationship) and pre and post-

test autonomous motivation. Furthermore, an intervention program based on the 

teaching strategies of the CL was applied. The results showed that the CL 

influences competence (p= 0.022), autonomy (p= 0.022), relationship (p= 0.030) 

and intrinsic motivation (p= 0.010) of the students when teaching the dance 

modality in PE classes. Moreover, a positive correlation was found between 

competence and intrinsic motivation (r= 0.590; p= 0.039), between autonomy and 

intrinsic motivation (r= 0.516; p= 0.034), and between autonomy and relative 

autonomy index (r= 0.554; p= 0.021), demonstrating that the increase in students' 

competence reflects the increase in their intrinsic motivation. In conclusion, the 

CL influences the increase of students' competence, autonomy, relationship and 

intrinsic motivation, being a good alternative to teach the dance modality in PE 

classes. 

KEYWORDS: AUTONOMY, COMPETENCE, RELATIONSHIP, INTRINSIC 

MOTIVATION, DANCE. 
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4.3.3. Introdução 

Como parte integrante da Área 3 de Desenvolvimento Profissional da 

Prática de Ensino Supervisionada, o presente estudo de investigação teve como 

objetivo verificar a influência do Modelo de Aprendizagem Cooperativa na 

motivação dos alunos para a prática da dança nas aulas de EF. 

A motivação dos alunos para a realização da modalidade de dança nas 

aulas de Educação Física (EF) foi colocada em questão desde o início do ano 

letivo, pois ao analisar os resultados do inquérito (Anexo 1) percebeu-se que a 

maior parte dos alunos não gostava ou gostava pouco da modalidade. Sendo 

assim, no decorrer do ano letivo surgiu a necessidade de procurar diferentes 

metodologias de ensino que promovessem a motivação dos alunos, de maneira 

a mantê-los participativos e empenhados nas modalidades que inicialmente não 

tinham tanto interesse.  

De acordo como Pizani et al. (2016), utilizar estratégias metodológicas 

que promovam o desenvolvimento das necessidades psicológicas básicas e 

consequentemente uma maior motivação intrínseca é o melhor caminho para 

superar o comportamento desmotivado nas aulas de EF. Deste modo, o MAC 

como um modelo instrucional que coloca o aluno no centro do processo de 

ensino e aprendizagem, promove a melhoria do desempenho académico, o 

desenvolvimento de relações interpessoais, o envolvimento nas tarefas de 

aprendizagem e a motivação dos alunos (Casey & Goodyear, 2015). 

No MAC os alunos trabalham em grupos pequenos e heterogéneos, 

sendo responsáveis por aprender o conteúdo e também por ajudar os seus 

colegas de grupo a aprender, o professor adota um papel de facilitador, 

auxiliando os alunos a dependerem uns dos outros tanto quanto do professor 

(Dyson & Casey, 2016). No entanto, para que os alunos aprendam 

cooperativamente, muito mais do que colocá-los em grupos, é preciso 

compreender os cinco elementos críticos para uma aplicação bem-sucedida do 

modelo: a interdependência positiva (afundamos ou nadamos juntos); a 

responsabilidade individual (responsabilidade para com o grupo); a interação 

face-a-face (encorajar um ao outro); as competências interpessoais (liderar, 
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assumir responsabilidades) e o processamento de grupo (refletir, definir 

estratégias) (Dyson e Casey, 2016).  

Apesar da importância de aferir os níveis de motivação dos alunos como 

indicador do seu envolvimento nas atividades de aprendizagem, existe uma 

enorme escassez de investigação acerca da aplicação do MAC em EF (Casey & 

Goodyear, 2015). Como rara exceção destaca-se o estudo de Wang (2012). O 

Autor comparou o ensino tradicional (centrado no professor) com o MAC 

(centrado no aluno) em um programa de intervenção com dança aeróbica, 

comprovando que o MAC pode melhorar a motivação para o desempenho de 

estudantes do ensino superior. 

No contexto particular do presente estudo, o MAC foi aplicado na Unidade 

Didática (UD) de dança, lecionada no 2º período letivo, com o intuito de envolver 

os alunos no processo de ensino e aprendizagem, para consequentemente 

modificar a visão deles sobre a modalidade e aumentar a motivação para a 

prática da dança nas aulas de EF. 

4.3.4. Revisão de Literatura 

Nos diferentes modelos curriculares os professores e os alunos 

desempenham papéis distintos, facilitando e inibindo as possibilidades de 

interação do professor com os alunos, dos alunos entre si e de outras formas de 

ensino e aprendizagem (Graça, 2015). Neste contexto, as práticas de ensino 

orientadas para o construtivismo têm três aspetos principais: promover a 

responsabilidade dos alunos pela sua própria aprendizagem; considerar os 

conhecimentos prévios e as experiências dos alunos; e proporcionar 

oportunidades para que os alunos compartilhem ideias e resolvam os problemas 

de aprendizagem em conjunto (Chen, Burry-stock & Rovegno, 2000). 

O MAC é certamente uma abordagem que coloca o aluno no centro do 

processo de ensino e aprendizagem, através de tarefas interessantes e variadas, 

no qual o professor atua como facilitador e trabalha para transferir a 

responsabilidade para os alunos (Dyson & Casey, 2016). Além disso, alguns 

professores acreditam que esse aprendizado através do MAC superava o 

alcançado nas abordagens pedagógicas tradicionais, promovendo a 
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aprendizagem dos quatro domínios da EF (físico, cognitivo, social e afetivo) 

(Casey & Goodyear, 2015).  

Para que os professores possam realmente utilizar o MAC e não apenas 

a aprendizagem colaborativa, acredita-se que os cinco elementos críticos do 

modelo podem atuar como diretrizes para a implementação eficaz do mesmo 

(Dyson & Casey, 2016). Sendo esses: (1) a interdependência positiva, na qual o 

sucesso só é alcançado quando os alunos trabalham juntos em equipas e 

dependem uns dos outros para concluir a tarefa; (2) a responsabilidade 

individual, que exige dos alunos responsabilidade para completar sua parte da 

tarefa para o grupo; (3) a interação face-a-face, onde os alunos devem fornecer 

comentários positivos e participar de um diálogo de apoio com outros membros 

de seu grupo; (4) as competências interpessoais, ouvir, tomar decisões, assumir 

responsabilidades, dar e receber feedback, liderar, entre outras; e (5) o 

processamento de grupo, ser capaz de refletir criticamente sobre o 

desenvolvimento do grupo e progredir na aprendizagem. 

Sabe-se que o MAC é um modelo pedagógico dinâmico que permite ao 

professor ser flexível na escolha do aspeto pedagógico a favorecer (ensino, 

aprendizagem e currículo) e também possibilita ensinar diferentes conteúdos 

para alunos com níveis de ensino variados (Dyson & Casey, 2016). Essa 

plasticidade do modelo também foi encontrada na revisão de literatura realizada 

por Casey e Goodyear (2015), ao explorar os quatro temas: resultados 

acadêmicos, aprendizagem social, participação em equipa e aprendizagem 

afetiva. 

No que diz respeito aos resultados acadêmicos, o foco neste tema 

permitiu aos alunos aprimorar os domínios físico (técnica) e cognitivo (tática), 

fortemente influenciados pela interação face-a-face. Já na aprendizagem social 

os resultados incluíram o desenvolvimento de competências interpessoais, a 

capacidade de ouvir os membros da equipa e a partilha de ideias, contruindo 

novos conhecimentos em equipa. Na participação em equipa a interdependência 

positiva, a responsabilidade individual, tal como o feedback e o monitoramento 

constante do professor, apoiaram a participação ativa dos alunos, aumentando 

o engajamento nas atividades e a responsabilidade para com o grupo. Por fim, 
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a aprendizagem afetiva, que é a menos explorada na literatura, está amplamente 

associada a componentes psicológicas de autoconfiança, autoestima, motivação 

e valor próprio, tais descobertas justificam uma maior exploração da 

aprendizagem afetiva na EF. 

A aplicação do MAC nas aulas de EF mostrou a melhoria das habilidades 

interpessoais e sociais dos alunos dentro de um ambiente de aprendizagem 

positivo e de apoio (Casey & Goodyear, 2015). No que diz respeito à 

aprendizagem afetiva, evencia-se o aumento da motivação para o desempenho 

dos alunos (Wang, 2012). Deste modo, torna-se importante investigar se o MAC 

poderá ter uma influência positiva na motivação dos alunos para a prática da 

dança nas aulas de EF. 

4.3.5. Metodologia 

4.3.5.1. Participantes  

 Os participantes foram 17 alunos, 10 do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino, com média de idade de 16 anos. Os alunos frequentavam uma turma 

de 11º ano do ensino secundário de uma escola pública na região do Porto, no 

ano letivo de 2018/2019.  

4.3.5.2. Operacionalização  

 O presente estudo, classificado como pré-experimental, teve o objetivo de 

avaliar a influência da variável independente com um protocolo de pré e pós-

teste num único grupo. Deste modo, o pré-teste foi realizado antes do início da 

UD de dança, com a aplicação de um questionário de motivação (Anexo 10). 

 No decorrer da UD de dança, composta por 15 aulas de 50 minutos, 

organizada em 5 blocos (50min+50min) e 5 tempos (50min), foram realizados os 

conteúdos programados no plano curricular (nível avançado) (DGE, 2001), foram 

trabalhados os temas/conteúdos da dança, sugeridos por Ávila-Carvalho e Lebre 

(2011) e também foi introduzido o estilo de dança “forró”. Para dar resposta a 

esses conteúdos foi utilizado um programa de intervenção com a adaptação de 

algumas estratégias de ensino sugeridas por Dyson e Casey (2016), com base 

nos elementos críticos do MAC. 
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 O pós-teste foi realizado no final da última aula da UD, com uma nova 

aplicação do questionário de motivação. 

4.3.5.3. Programa de intervenção  

No que diz respeito ao programa de intervenção, algumas das estratégias 

de ensino do MAC, propostas por Dyson e Casey (2016), foram utilizadas no 

decorrer da UD de dança. Deste modo, no planeamento das aulas, de acordo 

com o conteúdo a ensinar e os elementos críticos do MAC a alcançar, foram 

adaptadas algumas das estratégias, começando com as mais simples até chegar 

nas estratégias mais complexas.  

Estratégias de ensino do MAC: 

a) Think-pair-perform: Em pares, os alunos devem pensar na solução do 

problema, discutir com o colega e apresentar à turma. Na UD de dança utilizou-

se essa estratégia maioritariamente na parte inicial da aula, para ensinar os 

diferentes tempos da música, as noções de espaço, entre outros. 

b) Rally robin: Em pares, os alunos alternam para promover respostas para as 

perguntas de cada um. Na UD de dança utilizou-se essa estratégia para que os 

alunos aprendessem os passos básicos do estilo de dança forró. 

c) Round robin: Em grupos de 3 a 5 alunos, cada aluno faz uma sugestão para 

solucionar o problema. Na UD os alunos criaram sequências de dança, na qual 

cada aluno contribui criando e ensinando aos colegas um movimento.  

d) Numbered heads together perform: Em grupos de 3 a 5 alunos, o professor 

apresenta o problema e cada aluno pensa em uma solução. Depois os alunos 

da mesma equipa reúnem-se e discutem as respostas. No fim o professor chama 

um número e o aluno a quem esse número foi atribuído, apresenta a solução 

encontrada pelo grupo. Na UD de dança essa estratégia foi utilizada para ensinar 

a relação da música com o movimento e os diferentes estilos de dança, no qual 

os alunos tiveram a oportunidade de ensinar e aprender com os colegas. 

e) Pair-check-perform: Primeiro em pares, um aluno realiza a ação enquanto o 

outro observa e promove feedbacks, depois trocam-se os papéis. Na sequência, 

os pares juntam-se e formam grupos de 4 alunos para avaliar a aprendizagem 

uns dos outros. Deste modo, os alunos conseguem realizar uma dupla 

verificação da aprendizagem dos conteúdos. Na UD de dança essa estratégia 
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foi utilizada para ensinar alguns passos e sequências de movimentos do estilo 

de dança forró. 

f) Learning teams: Em grupos de 3 a 5 alunos, cada aluno tem um determinado 

papel para ajudar os colegas do grupo a completar a tarefa, depois todos devem 

apresentar a mesma tarefa. Na UD de dança os alunos realizaram a composição 

das coreografias utilizando essa estratégia, na qual todos tinham 

responsabilidades individuais para auxiliar o grupo no alcance dos elementos 

coreográficos obrigatórios. 

4.3.5.4. Instrumentos  

Para a realização deste estudo foi obtida a permissão dos professores 

responsáveis pelo Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário da FADEUP. A diretora da ESFV forneceu o consentimento para a 

realização dos procedimentos de recolha dos dados e os alunos aprovaram os 

mesmos procedimentos antes da recolha dos dados. 

Após a obtenção dos devidos consentimentos foi entregue o questionário 

de motivação para a realização das aulas de EF, especificamente das aulas de 

dança. O questionário era composto por duas das medidas do Questionário de 

Perfil Motivacional: a) Necessidades Psicológicas Básicas e b) Motivação 

Autónoma. 

a) Necessidades Psicológicas Básicas:  

A Escala Básica de Necessidades Psicológicas utilizada para medir a autonomia 

(4 itens) e o relacionamento (6 itens), foi adaptada para a EF por Ntoumanis 

(2005). Como exemplo para os itens de autonomia “em EF, sou livre para 

expressar as minhas ideias e opiniões” e para os itens de relacionamento “dou-

me bem com os meus colegas em EF”. Os cinco itens sobre a competência 

percebida foram retirados de uma versão do Inventário de Motivação Intrínseca 

adaptado para a EF por McAuley, Duncan e Tammen (1989). Um exemplo dos 

itens incluídos “tenho bastantes capacidades para a EF”. Todos os itens foram 

medidos com uma escala de 7 pontos que variava de 1 (“Nada verdadeiro”) a 7 

(“Muito verdadeiro”). A pesquisa de Ntoumanis (2005) realizada com alunos do 

ensino secundário demonstrou que as três subescalas são válidas e confiáveis 

para esta faixa etária. 
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b) Motivação Autónoma: 

Para aferir a Motivação Autónoma foi utilizado o questionário Perceived Locus of 

Causality Questionnaire de Goudas, Biddle, e Fox (1994), que inclui uma 

adaptação para a EF do Academic Self-Regulation Questionnaire de Ryan e 

Connell (1989) que afere a motivação intrínseca, a regulação externa, a 

regulação interna, a regulação introjetada, e regulação identificada. Para avaliar 

a Amotivação foi utilizada a subescala de Amotivação adaptado para a EF do 

Academic Motivation Scale (Goudas et al., 1994). No questionário aplicado, os 

participantes foram questionados com a pergunta “Porque é que eu me empenho 

em Educação Física?”, seguida por 22 motivos, 5 relacionados com a motivação 

intrínseca (p.e., “porque eu gosto de me empenhar”), 5 com a regulação externa 

(p.e., “porque é o que é suposto eu fazer em EF”), 4 com a regulação identificada 

(p.e., “porque é importante para mim fazer EF”), 4 com a regulação introjetada 

(p.e., “porque me sinto culpado/a se não o fizer”) e 4 com a amotivação (p.e., “eu 

não vejo o porquê de termos EF”). As respostas foram medidas com uma escala 

de 7 pontos que variava de 1 (“Nada verdadeiro”) a 7 (“Muito verdadeiro”). Para 

determinar o nível geral de motivação de cada aluno foi utilizado o Índice de 

Autonomia Relativa (RAI) (Wilson, Sabiston, Mack & Blanchard, 2012), através 

da utilização da seguinte equação: RAI= ([3 x Motivação Intrínseca] + [2 x 

Regulação Identificada] + [–1 x Regulação Introjetada] + [–2 x Regulação 

Externa] + [–3 x Amotivação]). As pontuações do RAI podem significar maiores 

sentimentos de motivação autónoma (altas pontuações positivas) ou maiores 

sentimentos de amotivação (baixas pontuações negativas). Pesquisas 

anteriores realizadas com alunos do ensino secundário demonstraram que o 

instrumento descrito é válido e confiável. 

4.3.5.5. Análise Estatística  

A análise dos dados foi realizada através do programa estatístico IBM - 

SPSS (versão 26.0). Utilizou-se a estatística descritiva, aplicou-se o Teste Não-

Paramétrico de Wilcoxon para a analisar diferenças pré e pós-teste e foi 

realizada a Correlação de Spearman entre as variáveis. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. 
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4.3.6. Resultados 

4.3.6.1. Teste de medidas repetidas relacionadas 

A Tabela 2 apresentou o Perfil Motivacional dos alunos pré e pós-teste, 

observando-se diferença significativa na competência (p= 0.022), na autonomia 

(p= 0.022), no relacionamento (p= 0.030) e na motivação intrínseca (p= 0.010). 

Notou-se que houve melhoria nas médias de competência, autonomia e 

relacionamento dos alunos, e também na motivação intrínseca. Deste modo, 

pode-se considerar que a aplicação do MAC na UD de dança promoveu um 

aumento na motivação dos alunos para as aulas de EF. 

Tabela 2: Perfil motivacional dos alunos (N= 17). 

 Pré Pós   

 M±DP M±DP p-valor z-valor 

Competência 3.90±1.22 4.62±0.76 0.022 -2.298 

Autonomia 4.26±0.94 4.80±0.62 0.022 -2.291 

Relacionamento 4.62±0.44 4.32±0.41 0.030 -2.174 

Motivação Intrínseca 5.40±1.09 5.77±0.96 0.026 -2.233 

Motivação Introjetada 4.42±1.40 4.51±1.01 1.000 0.000 

Motivação Identificada 5.36±1.30 5.6±1.06 0.113 -1.584 

Regulação Externa 3.44±0.77 3.42±1.46 0.962 -0.048 

Amotivação 1.83±0.96 2.14±1.42 0.181 -1.338 

RAI 10.10±8.42 10.90±9.70 0.758 -0.308 

Legenda: M= média; DP= desvio padrão; RAI= índice de autonomia relativa, Teste não 

paramétrico/Wilcoxon (p < 0,05). 
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4.3.6.2. Correlações 

De acordo com a Tabela 3, que apresentou a correlação das 

necessidades psicológicas básicas com a motivação autónoma dos alunos no 

pré-teste, observou-se uma correlação significativa entre o relacionamento e a 

motivação introjetada (r= 0.548). Compreendeu-se então que a melhoria na 

capacidade de relacionamento aumenta a motivação introjetada.  

Tabela 3: Pré-teste. Correlação das necessidades psicológicas básicas com a 

motivação autónoma dos alunos (N= 17). 

 Competência Autonomia Relacionamento 

 r-valor p-valor r-valor p-valor r-valor p-valor 

Motivação Intrínseca 0.474 0.055 0.223 0.391 0.178 0.494 

Motivação Introjetada 0.285 0.268 0.249 0.334 0.548* 0.023 

Motivação Identificada 0.176 0.500 -0.036 0.891 0.443 0.075 

Regulação Externa 0.073 0.782 0.144 0.582 0.419 0.094 

Amotivação -0.117 0.656 -0.009 0.971 -0.283 0.271 

RAI 0.186 0.476 -0.046 0.861 0.104 0.690 

Legenda: RAI= índice de autonomia relativa; Correlação de Spearman (p < 0.05); *Correlação 

Significativa. 

A Tabela 4 apresentou a correlação das necessidades psicológicas 

básicas com a motivação autónoma dos alunos no pós-teste, na qual foram 

observadas as seguintes diferenças significativas: na correlação da competência 

com a motivação intrínseca (r= 0.590; p= 0.039); na correlação da autonomia 

com a motivação intrínseca (r= 0.516; p= 0.034), com a motivação identificada 

(r= 0.514) e com o RAI (r= 0.554; p= 0.021). A correlação positiva da 

competência e da autonomia com a motivação intrínseca foi um achado 

importante, pois os alunos ao sentirem-se mais competentes e autônomos na 

dança também aumentaram a motivação intrínseca para a prática da modalidade 
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nas aulas de EF. E a correlação positiva da autonomia com o RAI mostra que ao 

aumentar a autonomia o nível geral de motivação do aluno também aumenta. 

Tabela 4: Pós-teste. Correlação das necessidades psicológicas básicas com a 

motivação autónoma dos alunos (N= 17). 

 Competência Autonomia Relacionamento 

 r-valor p-valor r-valor p-valor r-valor p-valor 

Motivação Intrínseca 0.590* 0.013 0.516*  0.034 0.418  0.095 

Motivação Introjetada 0.244  0.346 -0.242  0.350 0.251  0.331 

Motivação Identificada 0.522*  0.032 0.514*  0.035 0.476  0.054 

Regulação Externa 0.286  0.266 -0.300 0.242 0.436 0.080 

Amotivação -0.162 0.534 -0.435 0.081 -0.220 0.396 

RAI 0.161 0.537 0.554* 0.021 0.055 0.835 

Legenda: RAI= índice de autonomia relativa; Correlação de Spearman (p < 0.05); *Correlação 

Significativa. 

4.3.7. Discussão 

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência do Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa na motivação dos alunos para a prática da dança 

nas aulas de Educação Física. Os resultados apresentados mostraram que a 

aplicação do MAC na UD de dança promoveu um aumento na competência, 

autonomia, relacionamento e na motivação intrínseca dos alunos. 

O alcance da motivação autónoma para a prática desportiva depende da 

satisfação das três necessidades psicológicas básicas: a autonomia, a 

competência e o relacionamento (Deci & Ryan, 2000). Então, na medida que os 

comportamentos e atividades cumprem as metas para satisfazer essas 

necessidades, os alunos alcançam uma maior motivação autónoma (Haerens et 

al., 2010).  
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A implementação do MAC na UD de dança aumentou significativamente 

a satisfação das três necessidades psicológicas básicas dos alunos, o que 

justificou o aumento encontrado na motivação intrínseca, que é o nível mais alto 

de motivação autónoma. Deste modo, ao reconhecer que indivíduos 

intrinsecamente motivados a realizar uma atividade participarão nesta de forma 

espontânea (Deci & Ryan, 1985), destaca-se que os alunos que inicialmente não 

demostraram interesse na modalidade de dança, após a intervenção utilizando 

o MAC estão mais predispostos à prática da dança nas aulas de EF.  

De acordo com Vallerand e Reid (1984) o aumento na perceção de 

competência dos alunos nas atividades desportivas produz um aumento na 

motivação intrínseca dos mesmos. Nos achados deste artigo, a correlação 

positiva entre a competência e a motivação intrínseca também foi encontrada, 

demonstrando que o sentimento de competência na atividade desportiva é 

intrinsecamente motivador para os alunos. Além disso, a correlação positiva da 

autonomia com a motivação intrínseca e o RAI comprova que promover uma 

maior autonomia dos alunos pode aumentar o nível de motivação para as aulas 

de EF.  

O MAC como um modelo de ensino da EF pode levar os alunos a 

desenvolverem experiências de aprendizagem mais autênticas, permitindo uma 

participação mais ativa, mais significativa e capacitando os alunos a aprenderem 

conteúdos mais complexos (Gillies & Haynes, 2011). Além disso, de acordo com 

os resultados deste estudo, as estratégias do MAC utilizadas no ensino da 

dança, podem aumentar a satisfação das necessidades psicológicas básicas e 

a motivação intrínseca dos alunos para as aulas de EF. 

4.3.8. Conclusões 

O MAC no ensino da modalidade de dança nas aulas de EF influencia 

positivamente na motivação dos alunos, aumentando a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas (competência, a autonomia e 

relacionamento) e a motivação intrínseca para as aulas de EF. A correlação 

positiva encontrada entre a competência e a motivação intrínseca demonstrou 

que o sentimento de competência pode ser considerado intrinsecamente 

motivador para os alunos. Além disso, a correlação positiva da autonomia com 
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a motivação intrínseca e o RAI comprova que promover uma maior autonomia 

pode aumentar o nível de motivação geral dos alunos. 

Considerando a variedade de estratégias e benefícios para a motivação 

dos alunos apresentados com a aplicação do MAC, salienta-se a necessidade 

de implementar esse modelo nas aulas de EF, seja na modalidade de dança ou 

qualquer outra modalidade desportiva. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

A realização deste relatório possibilitou que eu olhasse para trás e 

pudesse refletir sobre todo o processo do estágio profissional e as 

aprendizagens que este me trouxe. Esse processo, que foi cheio de desafios e 

aprendizagens, me fez refletir sobre todo o meu caminho até aqui, desde muito 

antes do estágio profissional e perceber os motivos que me fizeram ser 

professora de educação física hoje. 

A escola, o núcleo de estágio e os meus alunos foram alguns dos atores 

dessa história que contribuíram para o desenvolvimento da minha identidade 

profissional, pois o estágio profissional não é um caminho a se fazer sozinho. 

Essa rede de apoio, essa estrutura é o que potencializa a aprendizagem, ajuda 

o estudante estagiário a aprender e a promover um ensino de qualidade. 

Os desafios da realização deste estágio foram muitos, e começaram 

antes mesmo das aulas, nas primeiras etapas do planeamento. Gerir todos os 

objetivos e conteúdos do currículo, com a imprevisibilidade do contexto, foi 

desafiante durante todo o processo, pois o planeamento é uma ação constante 

do professor, de projetar e (re)projetar as suas expectativas com o ensino e a 

aprendizagem dos alunos. Além disso, lidar com a indisciplina, gerir todos os 

processos da instrução, avaliar os alunos e auxiliar na organização dos eventos 

desportivos foram alguns dos desafios mais marcantes que me fizeram aprender 

ainda mais. 

No prosseguimento deste caminho estão as descobertas do estágio 

profissional, e a primeira destas foi a sua importância para a formação docente. 

É na prática que realmente nos deparamos com as situações que pensávamos 

conhecer da literatura e muitas outras que não estavam nos livros. É na prática 

que se percebe a importância da teoria, de ir preparado para as aulas, de buscar 

embasamento para o processo de avaliação e de refletir sobre processo de 

ensino. Na prática eu pude descobrir muitas estratégias de ensino, de gestão da 

aula e de instrução, descobri a importância do trabalho colaborativo com o 

núcleo de estágio e os demais professores de educação física e descobri o 

potencial que existe na observação das aulas e no poder da reflexão na análise 

dos acontecimentos e comportamentos do professor. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Finalmente, e não menos importante, chega-se no processo de 

investigação da ação, no ponto mais alto de reflexão, que trouxe mais desafios 

e descobertas. Pesquisar sobre a dança e a motivação era um desejo que eu 

carregava deste a minha licenciatura, e no mestrado eu pude concretizar com a 

aplicação do modelo de aprendizagem cooperativa. No início eu pouco conhecia 

sobre o modelo e a sua aplicação, e hoje conheço a sua importância e inúmeras 

possibilidades no ensino centrado no aluno. Contudo, a aplicação do 

questionário e a análise dos dados permitiu que eu descobrisse o impacto 

positivo que este modelo pode ter na motivação para as aulas de educação 

física. 

Agora eu me deparo com mais uma página em branco, como foi no início, 

mais um caminho a seguir, depois de concluir esta etapa e me formar como 

professora mais uma vez. Eu espero, a partir de hoje, ver muitos campos, bolas, 

coletes e apitos, espero ter a oportunidade de voltar para a prática, agora 

sozinha, mas com muitos mais conhecimentos sobre a função que vou realizar: 

ser Professora de Educação Física. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – INQUÉRITO ALUNOS 
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ANEXO 2 – PLANEAMENTO ANUAL 
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ANEXO 3 – FIGURAS DE GINÁSTICA ACROBÁTICA 
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ANEXO 4 – CARTÕES DE HABILIDADE ANDEBOL 

 

 

 

1 -  Passe e vai 
 

O Passe e vai é um meio tático de grupo 
muito solicitado nas transições ou contra 
defesas abertas e pressionantes (defesa 
individual). 
O jogador com bola procura apoio de um 
colega, passando-lhe a bola e de imediato 
desmarcando-se do seu defensor, 
preferencialmente pelo lado contrário do 
passe, para voltar a receber. 
Em caso de superação do oponente direto e 
devolução do passe, obtém-se uma situação 
de progressão e/ou penetração sem 
oposição. 
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ANEXO 5 – GRELHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 
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ANEXO 6 – AUTO E HETEROAVALIAÇÃO 
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ANEXO 7 – PLANO DE TURMA: 2ºB 
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ANEXO 8 – REGRAS PARA AS AULAS DE EF 
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ANEXO 9 – PLANO DE TURMA: 6ºE 
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ANEXO 10 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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