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Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -,  
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RESUMO 

O presente documente apresenta um conjunto de experiências vividas ao longo do 

Estágio Profissional, inserido no 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

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

da Universidade do Porto. Este Estágio Profissional, decorreu no ano letivo 2018/2019, 

na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, situada na Região 

Autónoma da Madeira, sob orientação de uma Professora Orientadora da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Através deste documento, transmito as várias 

experiências que fui vivendo ao longo desta experiência, mostrando os aspetos positivos 

e os aspetos a melhorar no futuro. Relativamente à divisão do documento sobretudo 

segmentado em cinco partes: 1) na primeira parte – Enquadramento Pessoal – faço um 

breve apanhado do meu percurso de vida e a forma como me aproximei da área da 

Educação Física; 2) na segunda parte – Enquadramento Funcional – abordo o local de 

estágio, a sua comunidade e alguns aspetos relativos ao meu Núcleo de Estágio e à mina 

turma; 3) na terceira parte – Estágio Profissional: Um Novo Mundo – enquadro a minha 

chegada à escola, as expectativas iniciais e alguns momentos que marcaram a minha 

passagem na escola enquanto estagiário; 4) A quarta parte – Gestão do Processo 

Educativo – utilizo para abordar os vários fatores importantes ao processo ensino-

aprendizagem e contextualizo com alguns momentos de reflexão; 5) A quinta parte – 

Participação na dimensão Escola -Comunidade – apresento as minhas reflexões sobre a 

participação nas atividades organizadas pelo grupo de Educação Física no âmbito do 

plano anual de atividades e outras organizadas pelo núcleo de estágio; 6) Na Sexta e 

última parte – Ação-Investigação: Um Estudo sobre a Autonomia – é apresentada a 

minha investigação sobre a autonomia, realizada na Escola Básica e Secundário Dr. 

Ângelo Augusto da Silva, onde tento perceber a importância que os professores dão à 

autonomia e a forma como a trabalham na aula. 
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ABSTRACT 

The present document presents a set of experiences lived throughout the Professional 

Internship, inserted in the 2nd Cycle of Studies, leading to the Master's degree in 

Physical Education Teaching in Elementary and High School Education, by Sport 

Faculty of the Porto University (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto). This 

Professional Internship was held in the 2018/2019 school year at the Dr. Ângelo 

Augusto da Silva Elementary and High School (Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo 

Augusto da Silva), located in the Autonomous Region of Madeira Island, under the 

guidance of a Faculty Advisor from Porto University. Through this document, I 

presente some experiences that I have been living throughout this experience, showing 

positive aspects and aspects to improve in the future. With regard to the division of the 

document, which is mainly segmented into five parts: 1) in the first part - Personal 

Framework - I give a brief intro of my life course and the way I approached the area of 

Physical Education; 2) in the second part - Functional Framework - I approach the 

internship, its community and some aspects related to my Internship Center and the core 

group; 3) in the third part - Professional Internship: A New World - I frame my arrival 

at school, the initial expectations and some moments that marked my walk in school as 

a trainee; 4) The fourth part - Management of the Educational Process - I use to address 

the various important factors to the teaching-learning process and contextualize with 

some moments of reflection; 5) The fifth part - Participation in the School-Community 

dimension - I present my reflections on the participation in the activities organized by 

the Physical Education group within the scope of the annual plan of activities and others 

organized by the internship core group; 6) In the Sixth and last part - Action-Research: 

A Study on Autonomy – my research on autonomy is presented at the Elementary and 

High School Dr. Ângelo Augusto da Silva, where I try to understand the importance 

that teachers give to autonomy and the way they work it in their class. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Introdução 

O presente documento, foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional, integrado no segundo ano do Segundo Ciclo de Estudos que diz respeito ao 

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário 

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

O meu estágio foi realizado na Escola Básica e Secundária Doutor Ângelo 

Augusto da Silva (EBSAAS), situada na Região Autónoma da Madeira, localizada no 

centro da cidade do Funchal. 

Este relatório é o culminar de uma longa, exclusiva e especial etapa vivida ao 

longo do Estágio Profissional (EP), marcado por constantes desafios às minhas 

capacidades cognitivas e sociais. 

O Estágio surge como uma oportunidade de experimentarmos a profissão 

docente de uma forma supervisionada, o que ajuda a ultrapassar alguns obstáculos de 

forma mais tranquila.  

A disciplina de Educação Física apresenta-se como uma importante ferramenta 

no desenvolvimento de um cidadão íntegro, estando inerente o trabalho capacidades e 

habilidades motoras, mas também de skills pessoais responsáveis por melhorar as 

relações interpessoais, a autoestima, a confiança, a autonomia, a superação pessoal, 

entre outros. 

Se o entendermos desta forma, percebemos que a Educação Física tem um papel 

deveras importante na forma como estabelecemos relações connosco mesmo 

(intrapessoais) e com os outros (interpessoais), estando o ponto de partida do bem-estar 

dessas relações no desenvolvimento de caraterísticas pessoas que as promovam. 

Assim, enfatiza-se o papel relevante da Educação Física no processo educativo, 

pois é uma disciplina que permite que sejam criadas as condições suficientes para o 

desenvolvimento integral dos alunos, corporalmente e cognitivamente, estando no 

segundo a capacidade de tornar independentes, participativos na sociedade e com 

autonomia de pensamento e ação. 

Este relatório de estágio divide-se em várias partes, nomeadamente: o 

enquadramento pessoal e funcional do estágio, uma breve abordagem ao estágio 

profissional e à gestão do processo educativo e ao que estes englobam e, para finalizar, 

é apresentada a minha investigação que recaiu sobre o tema da autonomia. 
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2. Enquadramento Pessoal 

Quando criança, sonhava um dia poder ajudar os outros, praticar o bem, 

enquanto me satisfazia pessoal e profissionalmente.  

O meu sonho enquanto criança e adolescente, admito, nunca passara por ser 

professor, apesar de que algo que nunca deixava de querer fazer, era ajudar o próximo. 

Adjacente a isto, nunca fui o melhor aluno, não por não ter capacidades para tal, mas 

porque não me esforçava para que isso acontecesse. Contra esta maré, rumava um rio, 

ou seja, quando surgia um colega que tivesse dúvidas, eu esforçava-me e estudava a 

matéria que fosse preciso para poder ajudá-lo e fazer com que ele pudesse ser melhor. 

Além da escola, eu sempre fui um humano que gostou de praticar exercício 

físico. Sempre fui muito ativo, um quebra-cabeças para qualquer pai, familiar ou 

educador. Isso percebe-se facilmente conhecendo as minhas práticas desportivas. 

Desde muito cedo (4/5 anos), comecei pela prática de natação. Aos 5/6 anos, 

comecei a praticar futebol, algo que se manteve até à minha idade adulto, sem que 

houvesse pausas. 

Contudo, aliado a essa prática desportiva, pratiquei durante 3 anos ginástica e 

badminton, pratiquei durante dois anos voleibol e pratiquei durante 1 ano basquetebol e 

andebol.  

É facilmente percetível que tive toda uma vida ligada ao desporto enquanto 

praticante (e não só), pelo que facilmente nutri um amor incondicional por esta área, por 

esta forma de ser e estar no mundo. 

E assim foi, enquanto criança, enquanto adolescente e adulto. Mas, situando a 

minha entrada nesta área: foi no secundário que começou, uma altura em que tudo 

estava pouco claro, desde aquilo que eu queria ser, o que é que eu gostava de fazer, 

quais os meus gostos e quais os meus conhecimentos/capacidades. Foi então que, no 

meu último ano de secundário, num conjunto de acontecimentos inerentes à minha 

prática desportiva e aos meus sonhos/desejos do passado, aliados à vontade de ajudar o 

outro e de me esforçar para o fazer, mexeu de tal forma comigo que pensei: “quero ser 

professor”.  

Contudo, aquando dessa afirmação, nunca pensei em professor de Educação 

Física, mas sim em professor de educação motora (ou seja, a minha primeira intenção 
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foi de promover o bem-estar físico e fisiológico através do exercício físico, digamos, ser 

Personal Trainer). 

Todo o meu pensamento começou a andar em redor dessa ideia e, como tal, fiz a 

minha candidatura para um curso de desporto no ensino superior. Escolhi uma 

universidade, um curso: e lá estava, a minha candidatura! 

Entrei no Ensino Superior! Começava tudo a fazer sentido e, o gosto por ajudar 

os outros continuou. Eram resumos, eram explicações, era o que teria de ser, desde que 

ajudasse os outros. E assim foi, até que percebi uma coisa: “posso ser tudo o que quero 

e… também ser professor de Educação Física”.  

Hoje, cá estou eu. Hoje, sou o que sempre quis ser: alguém que ajuda os outros 

em prol de algo melhor, sou alguém que posso ajudar os outros a crescer, sou alguém 

que pode conduzir os outros a um futuro melhor, sou alguém que pode conduzir alguém 

a sentir-se melhor perante o mundo e perante si mesmo!  

Este estágio foi o momento que marcou a minha entrada no mundo da profissão 

Professor, em contexto escola, pelo que espero que o desafio de ser Estudante-

Estagiário me ajude a lidar com os desafios que irão aparecer no futuro.  

Este estágio foi o momento em que pude transformar e colocar à prova todo o 

conhecimento obtido no primeiro ano de mestrado (e ao longo da minha vida), que foi 

uma preparação muito completa e importante, adequada às exigências contextuais da 

escola. 

Com a prática pedagógica, tive a oportunidade desenvolver as minhas 

ferramentas de trabalho, tornando o meu trabalho mais completo. 

Um dos meus grandes objetivos deste estágio era vivenciar uma experiência rica 

em conhecimento e momentos para a vida. Experiência rica, através da partilha de 

conhecimento com os meus colegas, seja a minha colega de mestrado, seja com o 

professor cooperante, seja com os restantes professores do grupo de Educação Física, do 

Departamento ou da escola. Momentos para a vida, através do contacto contínuo no 

tempo com os meus alunos ou com os colegas professores, na partilha de ideias, espaços 

e organização e a realização de eventos em prol dos alunos. 

Sem dúvida, o meu principal objetivo, a partir deste momento, será ajudar os 

meus alunos a crescer enquanto estudantes, enquanto desportistas, mas sobretudo 
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enquanto seres humanos, desenvolvendo as suas capacidades pessoais e profissionais 

(físicas, culturais, mentais, emocionais e sociais).  

Sei que, neste estágio, nem tudo foi perfeito, as coisas nem sempre correram 

como esperado e que por vezes o “mundo parecia que ia cair em cima”, mas também sei 

que se isso não acontecesse, não valeria tanto a pena! Só assim terei a minha identidade 

profissional!



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL 
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3. Enquadramento Funcional 

3.1. A Escola enquanto meio de Aprendizagem e Desenvolvimento 

A Escola apresenta-se na sociedade como um instrumento fundamental de 

crescimento, desenvolvimento e maturação pessoal e social, em termos culturais, 

intelectuais e físicos. No fundo, à base da ideia partilhada por Libâneo (2001) onde, 

num espetro individual (autonomia, esforço e disciplina), as pessoas são estimuladas a 

preparar-se para competir, por si mesmas, no mercado de trabalho e a gerar os seus 

meios de vida. 

O serviço prestado pela escola é e deverá (sempre) ser Público, Obrigatório e 

Universal, pois este determina fundamentalmente o crescimento pessoal, como também 

do meio (cultura/sociedade) onde essas pessoas se irão integrar e produzir um trabalho 

que irá contribuir para o crescimento da espécie (humana).  

Assim, a escola torna-se necessária pelo facto de oferecer uma formação cultural 

e científica que possibilita o contacto dos alunos com a cultura, provida pela ciência, 

pela técnica, pela linguagem, pela estética e pela ética (Libâneo, 2001). 

Tal como admite o Ministério da Educação e Ciência (MEC), a Educação 

determina o futuro do país e deve gerar igualdade de oportunidades para as gerações 

futuras. Para obter bons resultados é necessário determinação e rigor. A cooperação de 

pais, professores e alunos é fundamental para a criação de um ambiente de trabalho 

favorável, que privilegie a exigência.  

Atendendo ao que foi anteriormente escrito, percebemos que a sua referência é 

realizada num plano do desenvolvimento do aluno em torno do crescimento e 

desenvolvimento social e económico, ou seja, temos uma escola que se preocupa com a 

produção em massa, ficando a ideia do crescimento pessoal para segundo plano, ou até, 

ignorado. Isto resulta numa escola que procura, acima de tudo, prestar aos alunos a 

informação necessária para obter resultados significativos, que os leve (escola) aos 

lugares mais cimeiros dos “rankings das escolas”, deixando para segundo plano o perfil 

de trabalhador necessário para as novas formas de produção e, em consequência, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à qualificação profissional. 

Contrariando esta ideia, a escola deve focar-se mais nos processos de ensino-

aprendizagem que respeitem a singularidade e especificidade dos alunos, com o intuito 
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de desenvolver o seu máximo potencial (é um pouco a [falta de] lógica de avaliar um 

macaco e um peixe a subir uma árvore). 

Nesta fase, requer-se uma escola capaz de trabalhar as diferenças entre alunos 

(etnias, estratos sociais, dificuldades, etc) em prol do seu desenvolvimento, não 

desvanecendo as suas necessidades, fragilidades e, sobretudo, as suas capacidades. 

Esta conceção da escola exige também uma nova conceção do professor, ao 

professor letrado, bem formado, bondoso, acrescentou-se o professor seletivo (Cunha, 

2008).  

No fundo, a escola deve ser concebida a pensar no desenvolvimento de cinco 

objetivos (Libâneo, 2001) do aluno: 

1. Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e 

sociais dos alunos, por meio dos conteúdos escolares; 

2. Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e da 

identidade cultural dos alunos; 

3. Preparar para o trabalho e para a sociedade tecnológica e comunicacional;  

4. Formar para a cidadania crítica; 

5. Desenvolver a formação para valores éticos. 

 

3.2. A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva - 

EBSAAS 

O meu caminho, enquanto docente (professor), teve os seus primeiros passos na 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS). Curiosamente, foi 

nesta escola que iniciei e terminei o secundário e, da mesma forma, onde descobri que 

hoje quero ser professor de Educação Física. 

Estes primeiros passos são realizados em formato de Estágio Profissional, de 

forma a concluir o 2º Ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, pela FADEUP e, assim, obter o título de Mestre. 

O facto destes primeiros passos enquanto Professor de Educação Física serem 

realizados em formato de Estágio Profissional é, do meu ponto de vista, algo muito 

positivo, pois posso contar com a ajuda constante de um docente (professor cooperante), 

servindo este de guia à minha inserção e capacitação em contexto (real) de ensino. 
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A oferta formativa desta escola vai desde o segundo ciclo de ensino (5º ano) à 

conclusão do secundário (12º ano), com a possibilidade de os alunos seguirem pelo 

ensino regular e/ou profissional (a partir do 3º ciclo – 7º ano). 

Esta escola, apesar de ter um número de alunos por ciclo reduzido (em 

comparação com outras escolas), acaba por apresentar resultados nacionais acima da 

média em vários parâmetros: provas de aferição de Educação Física, notas dos exames 

das diversas disciplinas e as médias letivas, nos vários ciclos de ensino. 

Não obstante, é uma escola que vive uma experiência “inclusiva” para alunos 

com maiores necessidades psicomotoras, experiência que tem tido sucesso ao longo dos 

anos. 

Em termos de recursos espaciais, apesar de não ser uma escola com uma 

estrutura recente, apresenta seis andares onde podem ser lecionadas aulas teóricas. 

Relativamente à lecionação das aulas de Educação Física (e para a prática das várias 

modalidades desportivas de forma livre), podemos contar com um pavilhão (divisível 

em três espaços interiores), duas piscinas (de momento inutilizáveis) e quatro campos 

multidesportivos exteriores (diferentes medidas) com pavimento em cimento. 

Assim sendo, é com muito agrado que podemos afirmar que a escola possui 

todas as condições espaciais, materiais e humanas que, considerando os dados acima 

referidos, ajudam a contribuir (em consonância com a mentalidade de ensino da escola e 

dos professores) para que os alunos tenham aprendizagens e um desenvolvimento de 

sucesso. 

 

3.2.1. Caraterização da zona onde se situa a Escola e a sua História 

Esta escola (EBSAAS) fica localizada no centro de ação da Ilha da Madeira, ou 

seja, no Funchal, mais precisamente na Rua do Comboio, na Freguesia do Imaculado 

Coração de Maria. 

A Rua do Comboio ou Caminho de Ferro do Monte teve o seu desenvolvimento 

iniciado em 1893. Esta começou por ser construída com fins ferroviários (como o 

próprio nome indica), que ligava o Pombal, no centro do Funchal, ao Terreiro da Luta, 

no norte do Funchal, numa extensão total de 3,911 km. A construção desta ferrovia foi 

prolongada, tendo os seus primeiros troços contruídos em 1893/1894 (Pombal - 

Atalhinho) e o seu último troço concluído em 1912 (Atalhinho – Terreiro da Luta). 
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Atualmente, muitas alterações foram consumadas, consequência do natural 

desenvolvimento da Ilha e do Mundo. Mas a grande evolução deu-se no ano de 2003, 

por volta do mês de outubro, quando foi lançado um concurso público internacional 

para a reconstrução desta estrada/caminho. Os vencedores deste concurso, ficariam 

responsáveis por criar um teleférico que faria ligação entre o Funchal (centro) e o Monte 

e, também, fazer na medida do possível toda uma recuperação da zona (ocupada pelo 

caminho), com materiais da época.  

A zona envolvente da escola é constituída por uma população heterogénea, 

refletindo-se numa escola onde os alunos têm uma diversidade populacional, quer a 

nível socioeconómico, quer cultural. 

Em larga medida, esta zona é ocupada por moradores já antigos, tendo o seu 

desenvolvimento e crescimento sido feito e mantido em torno destes. 

 

3.3. Comunidade Educativa e o Núcleo de Estágio 

De forma direta, trabalhei com dois grupos: o Grupo de Educação Física (não 

podendo votar, mas tendo a possibilidade de intervir) e o Grupo do Núcleo de Estágio.  

O primeiro grupo é composto por 27 professores. Após vários momentos em 

contacto com os professores do grupo, posso dizer que estou muito satisfeito com o 

trabalho realizado por todos os seus integrantes, pois preocupam-se em nunca estar 

satisfeitos, ou seja, em alcançar objetivos predefinidos, tendo a vontade e crer que 

podem fazer sempre melhor, nunca se dando por satisfeitos. 

O segundo grupo, composto por três professores. Sendo dois deles estagiários da 

FADEUP e o outro elemento, o professor cooperante (os três que fazem parte do grupo 

de Educação Física). Estou muito satisfeito com este grupo, pois o trabalho foi sempre 

desenvolvido em prol de algo melhor. Tal como os restantes professores, o professor 

cooperante é um “insatisfeito”, procurando sempre conhecer mais e melhor, 

transmitindo-nos essa ideia. 

Em termos do restante pessoal (comunidade educativa), alguns já são conhecidos 

(entre professores e funcionárias) e outros são “caras novas”. Sem relutância, afirmo 

que a forma como todos nos receberam, guiaram e nos integraram na escola enquanto 

docentes foi fantástica, havendo muita simpatia e boa disposição, seja num 

cumprimento, numa conversa ou numa dúvida. 
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3.4. A Turma 

Na seleção de turmas, fiquei responsável por lecionar uma turma de secundário, 

um 12º ano. Esta turma é uma mistura dos vários rumos possíveis no ensino secundário, 

onde se incluem o Curso de Ciências e Tecnologias, o de Direito e o de Economia.  

Em Educação Física estão inscritos 28 alunos, dos quais 15 correspondem ao 

sexo feminino e 13 ao sexo masculino.  

Para melhor conhecer estes alunos, foi-lhes solicitado o preenchimento de uma 

ficha biográfica, com vários dados pessoais relevantes a serem apresentados. 

Os alunos são provenientes de várias partes da Ilha, mas, também, de várias 

partes do globo (ex: Venezuela, Bielorrússia, etc), oferendo a esta turma um ambiente 

cultural muito rico. É de mencionar que uma das alunas inscritas em Educação Física 

não realiza as aulas com os demais, pois faz parte do ensino inclusivo. 

As suas idades variam entre os 17 e os 20 anos, estando a média nos 18 anos. 

Em termos motores, excetuando-se alguns casos, posso afirmar que no geral os 

alunos apresentam um bom nível de desempenho motor. Prestando atenção às suas 

fichas de caracterização, apercebemo-nos que grande parte deles já praticou algum 

desporto federado, contribuindo para uma melhoria motora nas aulas. 

Em termos de disposição para as aulas, os alunos são algo conversadores e 

costumam atrasar-se ligeiramente, perturbando o natural desenvolvimento das aulas (ex: 

tornam as transições mais demoradas). Apesar disto, quando em atividade motora, nota-

se que estes são empenhados, tornando o seu desenvolvimento mais rápido e fácil. 

Imediatamente abaixo, estão apresentados os dados obtidos das fichas 

biográficas: 
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Relação entre Géneros 

 

Figura 1 - Número de aluno por género (sexo) 

Em termos de géneros, é possível perceber uma grande igualdade. Este facto 

permite que as equipas sejam o mais parecidas possíveis e com contributo de ambos os 

sexos. 

 

Relação entre Anos de Nascimento 

 

Figura 2 - Ano de nascimento dos alunos 

Em termos de relação entre idade, dá para perceber que a grande maioria nasceu 

no ano 2001 (16 alunos). Contudo, a dispersão entre faixas etárias presente na turma é 
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significativamente reduzida, pois os restantes alunos nasceram entre os anos 1999 (2 

alunos) e 2000 (9 alunos). 

 

Relação entre Nacionalidades (País de Origem)  

 

 

 

 

 

 

 

É notório uma grande maioria de alunos com nacionalidade Portuguesa (20), o 

que seria de esperar. Apesar disto, estão presentes outras nacionalidades, entre elas 

Venezuelana (5), Bielorrussa (1) e Inglesa (1), acrescentando à turma um grande valor 

cultural, que poderá ser partilhado e integrado em várias situações de aula. 

 

Relação entre Concelho onde habitam 

 

Figura 4 - Concelho onde moram 

Em termos de morada, é percetível que a grande parte mora no concelho do 

Funchal (22), local onde se encontra a EBSAAS. Contudo, tem alunos de outros 

concelhos, nomeadamente de Câmara de Lobos (2), da Ribeira Brava e de Santa Cruz 

(1). Tal como no ponto anterior, este fator torna-se interessante pois coloca diferentes 

meios culturais madeirenses específicos em harmonia. 

Portuguesa
20

Venezuelana

5

Bielorrussa

1

Inglesa

1

Nacionalidades

Portuguesa Venezuelana Bielorrussa Inglesa

Figura 3 - Origem dos Alunos 
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Porventura, poderá significar para os professores que lecionam a primeira aula 

da manhã (8h00) um maior cuidado nos atrasos, devido à maior distância que percorrem 

para chegar à escola (sobretudo por fatores externos, como derrocadas ou acidentes de 

viação). 

 

 

Grupo II – Identificação do Encarregado de Educação 

Relação entre os Encarregados de Educação e o grau de parentesco 

 

Figura 5 - Relação entre os Encarregados de Educação e o grau de parentesco 

É rapidamente percetível que a grande de maioria de Encarregados de Educação 

são as Mães (24 em 27). Apesar de não ter conseguido aceder a dados 

científicos/estudos, recorrendo ao meu percurso enquanto aluno e, agora, enquanto 

docente, julgo que isto acontece devido a uma corrente social que leva as mães a 

assumirem um papel principal sobre a formação/educação dos filhos. 

 

Grupo IV – Situação Escolar do Aluno 

Relação entre os alunos e a Escola frequentada no ano letivo anterior 
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Figura 6 - Relação entre os alunos e a escola frequentada no ano letivo anterior 

No ano letivo anterior, todos os alunos frequentaram a Escola onde decorre o 

estágio. Isto significa que já estão ambientados à sua cultura, conhecendo as normas de 

funcionamento, os espaços e as dinâmicas dos colegas/professores, entre outros. 

Relação entre Alunos com e sem Apoio Pedagógico 

 

Figura 7 - Relação entre alunos com e sem apoio pedagógico 

A grande maioria dos alunos (21) não teve Apoio Pedagógico. Isto pode 

representar que poucos alunos tiveram dificuldades nas diversas disciplinas, tendo um 

rendimento muito positivo. 

 

Relação entre a quantidade de anos reprovados e os Alunos 
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Figura 8 - Relação entre a quantidade de anos reprovados e os alunos na turma 

Relativamente às reprovações, os dados indicam que a grande maioria dos 

alunos (23) nunca reprovou um ano letivo. Por sua vez, dois alunos reprovaram uma 

única vez e outros dois reprovaram duas vezes, não havendo ninguém a reprovar por 

três vezes.  

 

 

Grupo V – Aluno e a Escola (Formação Escolar)  

Relação entre o Aluno e as notas de Educação Física nos anos anteriores 

 

Figura 9 - Relação entre o Aluno e as notas de Educação Física nos anos anteriores (10º ano) 

Em termos das notas de 10º, é possível perceber que estas são, no mínimo, 

elevadas. A nota mais baixa é o catorze, sendo a nota moda, o dezasseis (6), seguida do 

dezoito e o dezassete (ambas com 5 alunos).  
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Figura 10 - Relação entre o Aluno e as notas de Educação Física nos anos anteriores (11º ano) 

Em termos das notas de 11º, é possível perceber que estas são, no mínimo, 

elevadas. A nota mais baixa é o catorze, sendo a nota moda, o dezoito (9), seguida do 

dezasseis (8).  

 

Grupo VI – Hábitos de Vida 

Relação entre ao Alunos e a ocupação dos tempos livres 

 

Figura 11 - Relação entre ao Alunos e a ocupação dos tempos livres 
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Contrariando alguns estudos, os alunos desta turma têm como comportamento 

moda a prática de desporto de forma recreativa (11). Este é um aspeto muito relevante e 

que poderá indicar um desempenho e comportamento motor muito satisfatório. A 

segunda forma mais comum de passar o tempo é conviver com os amigos e a família 

(10).  

São ainda observados alguns comportamento mais sedentários e em grande 

número, como são os casos de passar tempo no PC/a ver TV (9) ou a estudar (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo VII – Situação Desportiva 

Relação entre os Alunos e a Prática Desportiva 

 

Figura 12 - Relação entre os Alunos e a Prática Desportiva 

Apesar de haver um grande número de alunos (11) que atualmente pratica 

desporto (federado), grande maioria dos alunos (16) não está, atualmente, numa prática 

desportiva de forma ativa. 
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Isto pode ter efeitos em termos do sistema músculo-esquelético, afetando 

diretamente aspetos neurofisiológicos, como é exemplo, a resistência.  

Como consequência disto, os jogos poderão perder alguma intensidade de forma 

precoce, devido ao aparecer do cansaço muscular. 

 

Relação entre os Alunos (não praticantes) e o seu historial de Práticas Desportivas 

 

Figura 13 - Relação entre os Alunos (não praticantes) e o seu historial de Práticas Desportivas 

Apesar de dezasseis alunos afirmarem não estarem a praticar desporto de forma 

assídua (federada), grande maioria desses alunos (13) já esteve ligado a alguma prática 

desportiva (de forma federada).  

O cruzamento destes dados com os dados imediatamente anteriores, dá-nos uma 

ideia da dimensão do que poderá ser a turma em termos motores que, eventualmente, 

poderá tornar as aulas interessantes na medida em que os alunos irão procurar resolver 

diferentes problemas colocados pelos contextos específicos de cada desporto. 

 

Relação entre os Alunos praticantes (e ex-praticantes) e os Desportos praticados 
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Figura 14 - Relação entre os Alunos praticantes (e ex-praticantes) e os Desportos praticados 

Através da leitura dos dados, é percetível que os 24 alunos que praticam ou já 

praticaram algum desporto, tem no seu historial, mais do que um desporto praticado. 

Isto confere-lhes, na medida da sua relação com os dados anteriores, um grande número 

de vivências motoras, tornando-os capazes de colmatar tecnicamente os problemas 

impostos pelos contextos. 

Contudo, considerando que o desporto que foi/é mais praticado é a natação (9) e, 

considerando as grandes limitações deste desporto em termos de movimentos motores e 

problemas contextuais, estes alunos, se não tiverem outras práticas desportivas no seu 

historial, terão dificuldades em responder aos problemas contextuais colocados pelos 

outros desportos. 

Relação entre os Alunos e os Desportos que gostariam de praticar  
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Figura 15 - Relação entre os Alunos e os Desportos que gostariam de praticar 

Apesar de, ao longo da formação escolar, grande parte dos alunos terem uma 

experiência muito diversificada em termos desportivos, os dados vêm a demonstrar que 

estes não deixam de querer experimentar outros desportos que nunca haviam praticado. 

É percetível que alguns desportos são quase impossíveis de praticar (desportos 

motorizados) e outros apresentam a necessidade de haver uma organização muito 

cuidada em termos de horários, deslocações, material e disponibilidade de um 

profissional próprio da área (desportos marítimos). 

Observando ainda os dados, dá para perceber que os alunos gostavam de 

experimentar futebol, badminton e voleibol. Acho que a escolha destas opções incorre 

de um erro de leitura da questão, provavelmente ligado a um desporto que gostavam de 

praticar no próximo período ou que gostariam de praticar de forma federada. 
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Grupo VIII – Saúde 

Relação entre o Aluno e a Presença de Doença 

 

Figura 16 - Relação entre o Aluno e a Presença de Doença 

Apesar da grande maioria dos alunos não apresentar doença, estão presentes 

algumas doenças que exigem algum cuidado e conhecimento por parte do(s) docente(s). 

Em causa está a epilepsia, a asma e os problemas cardíacos, na coluna e os pulmonares. 

Os demais, por serem crónicos e não serem afetados pela taxa de esforço na 

aula, acabam por ser mais controláveis. 
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Relação entre o Aluno (com doença) e a Impossibilidade de realizar EF 

 

Figura 17 - Relação entre o Aluno (com doença) e a Impossibilidade de realizar EF 

Dos alunos que apresentam doença, nenhum está impedido de realizar as aulas 

de Educação Física. Não obstante, é necessário um maior cuidado e acompanhamento 

destes alunos, sobretudo os que apresentam problemas de saúde maiores (por exemplo, 

cardíacos ou epilepsia). 

 

 

 

 

Em suma, os alunos do 12ºano apresentam faixas etárias muito idênticas, sendo 

um indicador de um nível entre alunos muito parecido, não havendo discrepâncias de 

comportamento. 

Em termos motores, existe um grande número de alunos que pratica (11) ou que 

já praticou desporto (13), o que poderá dar às aulas bastante intensidade e desempenhos 

motores interessantes, através da procura de soluções para os problemas que vão sendo 

contextualmente impostos. 

Em termos de saúde, são apresentadas várias doenças, contudo nenhum que 

coiba a participação nas aulas. Apesar disto, existem alguns casos que exigem algum 

cuidado, como são exemplos os que têm problemas cardíacos, na coluna e de epilepsia.



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL: UM NOVO MUNDO 
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4. Estágio Profissional: Um Novo Mundo 

 

4.1 O início de uma nova etapa…  

O Estágio Profissional é o culminar de uma etapa, neste caso, de mestrado, onde 

colocamos em prática os vários ensinamentos que nos foram transmitidos. É uma etapa 

onde aprendemos novos conceitos, experimentamos novas formas de aplicar o que 

aprendemos e, acima de tudo, é onde começamos a formar a nossa identidade 

profissional, pelo que podemos concordar que é um período fundamental para criar 

bases para o futuro (Campos, 1995). 

Este estágio é também uma oportunidade para os novos professores se 

integrarem na escola, pois dão os seus primeiros passos na escola supervisionados por 

um professor experiente que os orientam no processo de ensino-aprendizagem, tornando 

a entrada no mundo do ensino menos atribulada. Garcia (1999) vê esta como uma 

oportunidade privilegiada para aprender a ensinar na medida em que se integram as 

diferentes dimensões que envolvem a atuação docente, ou seja, o conhecimento 

psicopedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo. 

Pimenta e Lima (2004) afirmam que o Estágio Profissional possibilita que sejam 

trabalhados aspetos indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das 

posturas específicas ao exercício docente. 

Contudo, tornar menos atribulado, não significa torná-lo uma jornada fácil, pois 

esta fase de iniciação é determinada por um tempo de tensões e aprendizagens 

intensivas, em contextos normalmente desconhecidos, no qual os professores 

principiantes devem desenvolver os conhecimentos profissionais e, simultaneamente, 

conseguir manter um certo equilíbrio pessoal (Borko, 1986). É, também, um momento 

de grande responsabilidade, de incertezas e de inseguranças, que pode resultar em 

descontentamentos face à profissão (Matiz & Lopes, 2009) e fazer o estudante afastar-se 

da profissão, resultante do “choque de transição” (Corcoran, 1981 cit. por Marques, 

2011). 

Tendo por base as afirmações anteriores, o estágio profissional oferece-nos a 

oportunidade de vivermos um conjunto de experiências supervisionadas capazes de nos 

proporcionar momentos agridoces. É o primeiro passo que damos enquanto professores, 
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sendo um momento marcante para nós, pois o início de uma nova etapa das nossas 

vidas. Dito isto, o estágio é responsável por nos trazer um leque de experiências 

significativas, com o intuito de fomentar competências imprescindíveis ao desempenho 

de forma autónoma e eficaz dos futuros profissionais (Caires & Almeida, 2000). 

Em termos gerais, posso dizer que a minha experiência enquanto professor foi 

muito gratificante. Adquiri conhecimentos práticos e teóricos dos processos 

pedagógicos (planeamentos, postura, feedbacks, etc) que, sem 

supervisão/acompanhamento, iriam demorar mais tempo a obter. 

Além da minha evolução em termos didáticos/pedagógicos, sinto que também 

mudei a minha forma de olhar para o ensino. Digo isto porque agora entendo que o 

ensino é muito mais do que simplesmente fazer planeamentos e concretizá-los. É 

necessário compreender as dinâmicas consumadas na escola: as reuniões, as avaliações, 

os programas, etc; que são adaptadas de escola para escola.  

Os próprios recursos humanos, espaciais e materiais influenciam o processo de 

ensino-aprendizagem de tal forma que limitam as modalidades que podem ser 

praticadas, a forma como as aulas são lecionas e a organização das aulas. 

No fundo, julgo que esta experiência é capaz de amenizar o “choque com a 

realidade” pelos diversos fatores que nos acompanham na integração na escola 

(orientadores, professores cooperantes e a matéria ainda estar “fresca”).  

 

4.2 As minhas expectativas 

Após tudo o que ouvi e li no primeiro ano de mestrado, tenho de admitir que me 

sentia um pouco amedrontado e inseguro com o que estava para vir neste ano letivo. 

Nos primeiros momentos, quando ainda nem tinha turma, levantava questões 

sobre os problemas que os vários anos letivos poderiam provocar: “eish, o 7º ano, que 

fase horrível, vão-me fazer a vida negra por estarem sempre na brincadeira”; “pfff, se 

for o 11º ou 12º ano já sei que vão para as aulas tipo lesmas, eles sabem bem que aquilo 

não conta para nada”; etc. 

Para piorar, as aulas dadas no primeiro ano de mestrado tinham sido em grupo, o 

que nos dava um maior controlo sobre os alunos. Esta fase que ia começar, tínhamos de 

estar sozinho perante um número de alunos que, no mínimo, seriam 20, não havendo o 

controlo de aula que estávamos anteriormente habituados. 
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Nesta fase, em que ainda nem sabia que turma ia ter, até foi boa, pois ao mesmo 

tempo que levantava questões/problemas, ia arranjando soluções, começando a formar 

um leque de hipóteses que poderia implantar. 

Enquanto professor, apenas queria servir os alunos com um ensino que os 

formasse desportivamente (quero dizer, em termos de habilidades motoras gerais e 

melhoria da noção de self), mas também enquanto pessoas (que contribuirão para o 

nosso futuro enquanto sociedade). 

Quando recebi a minha turma, assentei as ideias e, após ler alguns documentos 

do ano anterior (mestrado), simplesmente desliguei-me de esperar coisas boas ou más e 

comecei a interiorizar que o mais importante seria viver “uma aula de cada vez”, pois 

não haveria problema sem solução.  

No fundo, assumi a postura de que o estágio ia ser um momento para aproveitar 

todas as aprendizagens que este me proporcionaria. 

 

“Abordando um pouco a minha experiência educativa, posso dizer que 

tudo tem ultrapassado as minhas expetativas. 

(…) 

Este tem vindo a ser um processo de descoberta pessoal, que tem sofrido 

alguns impactos diretos, mas também alguns indiretos/externos (vida pessoal), 

que por vezes dificultam e diminuem os níveis motivacionais, mas também tenho 

a noção que isto irá ocorrer enquanto estagiário, mas também enquanto 

docente.”  (Autoavaliação – 2º Período – 12/04/2019) 

 

4.3 Um novo professor na Escola 

O esforço e persistência já tinham sido imensos. Por variadas razões, a primeira 

escola onde tentamos realizar o estágio não nos pôde acolher e a esperança já começava 

a ser pouca, mas foi então que… chegou a chamada! Estava tudo tratado e acertado 

entre a escola e a FADEUP, era hora de começar! 

Na chamada que recebemos, fomos informados que ia haver uma reunião de 

apresentação da escola e boas-vindas aos professores e funcionários, que seria 

importante lá estarmos – o dia seria 11/09: um dia marcado por uma das maiores 
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desgraças do século, mas que a partir daquele momento ficou marcado por ser o meu 

primeiro dia enquanto professor. 

Cheguei à escola nesse dia, senti uma enorme nostalgia: a escola, o barulho, os 

professores, os funcionários, o espaço… voltava aos “tempos de escola”, desta vez, “do 

outro lado da secretária”. 

Revi antigos professores, agora colegas; revi os funcionários, muitos deles que 

me puxaram as orelhas e agora tratavam-me por “você” – foi algo muito estranho, não 

queria e não consegui aceitar esse tratamento, pedi-lhes que me tratassem da mesma 

forma de sempre pois, apesar de ocupar outro papel, era o mesmo menino que tinha 

passado por aquela escola anos antes. 

Após alguns cumprimentos e trocas de conversas, deu-se início à apresentação. 

Foi rápida, tocou em pontos essenciais, mas com o seu fim, era hora de preparar o ano 

letivo. Seguiu-se uma reunião com o grupo de Educação Física, onde foi feita uma 

breve apresentação de (quase) todos os que o constituiriam. 

Ainda nessa reunião, foram tocados alguns pontos de interesse para o desenrolar 

do ano letivo. 

 

“Após a apresentação de todos os elementos do grupo de Educação 

Física (pelo menos os presentes), o delegado do grupo apresentou alguns dados 

relativamente ao ano letivo corrente e ao funcionamento das aulas de educação 

física: espaços disponíveis, horários das turmas, programa nacional a cumprir 

para cada um dos ano de ensino, grelhas de avaliação dos alunos e, ainda fez 

lembrar, a importância que existe no facto dos encarregados de educação terem 

conhecimento de todos estes aspetos mas, sobretudo, acerca de como irá correr 

a avaliação dos seus encarregados.” (Reflexão da Reunião do Grupo de 

Educação Física 1 – apresentação – 11/09/2018). 

 

Começaram a surgir vários pensamentos: isto existe mesmo? Meu Deus, em que 

me estou a meter?; Será que serei suficientemente bom?; Não sei se isto foi a escolha 

certa… será que vou a tempo de voltar atrás?; Espero não me arrepender disto!; entre 

tantos outros pensamentos que foram surgindo. 
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Apesar de todas essas dúvidas que surgiam em pensamento, tinha a certeza que 

seria uma experiência inesquecível. 

E assim, chegou um novo professor à escola… 

 

4.4 Esta é a minha turma e foi assim que tudo começou 

Lembro-me perfeitamente que foi no dia 17 de setembro que foi atribuída a 

turma. Nesse dia, foi-me dito que a turma tinha 45 alunos inscritos e que poucos desses 

estavam lá para fazer apenas uma disciplina. Começou-me logo a subir um nervoso, já 

estava a sentir “borboletas no estômago”. Pensava: “como vou eu conseguir colocar 

tantos alunos em espaços tão pequenos?”.  

Para piorar a situação (ou melhorar – do ponto de vista que ia saber com quantos 

alunos ia contar), tinha de fazer o plano de aula para o dia seguinte, com a aula a ter 

início às 9h45. Socorri-me da minha experiência nas Unidades Curriculares de 

Psicologia da Educação que tive no mestrado e na licenciatura e criei uma dinâmica de 

grupo de forma a que todos se apresentassem e, ao mesmo tempo, tirassem algum 

proveito da situação (isto porque todos os anos é igual, em todas as disciplinas: 

apresentação rápida com nome e interesses, passa ao seguinte…).  

No início da aula, desloquei-me ao espaço onde está guardado o material 

desportivo (arrecadação) e tirei vários materiais, de várias modalidades. Foi neste 

momento que senti a adrenalina a espalhar-se pelo meu corpo, o coração começou a 

acelerar tanto que pensei que ia explodir: era o momento!  

Levei o material para o espaço de aula e o professor apresentou-nos aos dois 

(estagiários). Foi então que me cheguei à frente para falar: do nada, o nervoso 

desapareceu, a confiança cresceu e comecei a falar. Apresentei-lhes o exercício que 

íamos realizar e, de forma a dar o exemplo, comecei por mim mesmo: disse-lhes o meu 

nome, apresentei-lhes quatro curiosidades sobre mim, uma delas falsa, cabia aos alunos 

descobrirem a falsa. Não tendo ninguém descoberto, eu disse qual era a falsa, peguei em 

um dos materiais (bola de futebol), expliquei o porquê de ter escolhido e atirei para um 

outro aluno, que tinha de vir à frente dizer o seu nome, quatro curiosidades sobre si, 

escolher um material, explicar o porquê de o ter feito e atirá-lo para outro aluno, que 

viria depois dar continuidade ao processo. 
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Foi uma atividade engraçada, que os alunos aceitaram e envolveram-se de forma 

satisfatória. 

 

“Refletindo sobre esta atividade, posso afirmar que teve um desenrolar 

contínuo, com vários momentos de risada geral, cumprindo o propósito de 

cativar grande parte dos alunos, pois muitos já se conheciam, e mantinham-se 

atentos para ver qual seria a mentira que o colega ia dizer e, também, pelo 

simples facto de que saberiam que qualquer um podia ser o próximo e, por isso 

mesmo, tinham de saber o que o colega tinha dito.” (Reflexão da aula 1 – 

apresentação – 18/09/2018). 

 

Esta atividade, não serviu apenas como jogo de apresentação e para criar um 

clima positivo, serviu também para perceber quais os alunos “mais engraçadinhos”, 

quais os mais introvertidos, quais os mais responsáveis, etc. 

No resto da aula, dedicamo-nos ao preenchimento de inquéritos e à definição do 

funcionamento da disciplina (regras, escolha das modalidades, etc). 

Após o final da aula, saí com um sentimento de satisfação, pois a primeira aula 

tinha corrido bem, a turma parecia ter-me recebido muito bem, os alunos pareceram-me 

muito simpáticos e, acima de tudo, fiquei a saber que não ia contar com cerca de 

quarenta alunos, mas sim algo a rondar os trinta (acabaram por ser vinte e sete). 

Este foi este o ponto de partida com a minha turma! Mal sabia eu o que viria 

pela frente… 

 

4.5 A minha experiência com outra turma, de outro ciclo de ensino 

Dadas as circunstâncias em que se encontrava o nosso professor cooperante (por 

questões horárias, foram atribuídas apenas duas turmas), eu e a minha colega de estágio 

apenas tivemos uma turma residente. A fim de cumprir as diretrizes do estágio, surgiu a 

ideia de trocarmos de turma pelo menos uma vez – a ideia de ser um número reduzido 

de aulas, foi para não descontinuarmos o trabalho um do outro e, dessa forma, 

prejudicar o desenvolvimento dos alunos. 

Eu e a minha colega reunimo-nos, em conjunto com o professor cooperante, com 

o intuito de encontrarmos uma data que fosse favorável a ambos.  
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Após a reunião, ficou determinado que iríamos trocar de turma numa quinta-

feira, querendo isso significar que eu ia dar uma aula de 45 minutos a uma turma de 9º 

ano. 

De forma a dar seguimento ao planeamento da Unidade Didática da minha 

colega, pedi-lhe os conteúdos que esta ia abordar nessa aula e as correspondentes 

funções didáticas. 

Já no planeamento, tive o cuidado de pesquisar alguns assuntos relativos ao grau 

de desenvolvimento dos alunos e aos seus possíveis interesses, com o intuito de levar os 

alunos a trabalhem os conteúdos pretendidos e, ao mesmo tempo, empenharem-se na 

aula.  

Como tal, comecei por tentar compreender a grau de complexidade motora dos 

alunos. Neste ponto, Marcelli e Braconnier (1989) são muito claros, apresentando a 

adolescência como uma idade da mudança (do grego “adolescere”, em português 

“crescer”, marca a passagem do papel no mundo enquanto criança para um papel no 

mundo enquanto adulto). Esta referência, é mais profunda do que uma simples mudança 

física, essa ocorre também a nível físico e social, contrastando-se alguns conflitos 

interiores e questões profundas da existência do “eu”. 

Este marco na vida das crianças é acentuado por fatores biológicos, dos quais 

podemos fazer notar a produção de hormonas do crescimento, sexuais e da tiroide (Tani 

et al., 1988). 

Para marcar ainda mais esta passagem, o facto de os alunos se encontrarem no 9º 

ano significa que, para além das referidas mudanças biológicas, psicológicas e sociais, 

encontram-se no final de mais uma etapa da escolarização (Junior, 2013), seguindo-se 

decisões que irão afetar o seu futuro e, por isso, muitos deles irão seguir caminhos 

diferentes, consoante os seus interesses.  

Outro facto que tive em consideração, além da faixa etária, foi a modalidade em 

questão: futebol. Moreira e Nista-Piccolo (2009) mostram que os alunos, nestas idades, 

reclamam da repetição das aulas de Educação Física, pelo facto de se praticarem quase 

sempre os mesmos desportos, como são exemplos o futebol, o basquetebol ou o 

voleibol, levando a um desinteresse da parte dos alunos (Velardi, Toledo e Nista-

Piccolo, 2009). Assim, preparei exercícios simples e com uma grande carga sobre o 

trabalho técnico, envolvendo competição e um caráter lúdico. 
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“Este exercício que, na verdade, até é muito simples, mostrou-se muito 

importante para trabalhar a finta e, ao mesmo tempo, manter o maior número 

de alunos em atividade motora. Foi um exercício que os alunos aderiram bem, 

procurando através de diversas formas de ultrapassar os adversários (fuga, 

finta, drible, etc) e, mais importante, divertiram-se.”  (Reflexão de Aula 42 – 

Aula de Futebol ao 9ºano – 28/02/2019) 

  

Alguns estudos, sobretudo os de Groves e Laws (2000), centrado em 

experiências de Educação Física em jovens entre 11 e os 16 anos, mostraram que o 

comportamento das crianças depende do seu envolvimento nas situações de 

aprendizagem, ao que podemos depreender que o jogo é muito importante nesta etapa 

de desenvolvimento (Neto, 2003). Neste campo, Froebel (s.d.) citado por Almeida & 

Gouveia, (s.d.) considera que o jogo é o espelho da vida e o suporte da aprendizagem, 

portanto, um aspeto fundamental ao desenvolvimento dos alunos. A par do primeiro 

exercício, de finta, foi realizado jogo 5x5, com a equipa que ficava de fora a encarregar-

se de arbitrar. 

 

“Algo que me ajudou no planeamento desta experiência, foi o trabalho 

com as escolas de formação de futebol, que me proporcionaram alguns 

conhecimentos e estratégias ao trabalho com miúdos mais novos (por exemplo: 

eles adoram competição e estar em atividade).” (Reflexão de Aula 42 – Aula de 

Futebol ao 9ºano – 28/02/2019) 

 

Ao nível da instrução, tentei ser o mais explícito e conciso possível, utilizando 

uma linguagem com termos simples, para que os alunos assimilassem rapidamente o 

que pretendia que eles fizessem. Isto faria diminuir os tempos de organização e, 

correspondentemente, aumentar o tempo em atividade motora.  

No final da aula, senti-me extramente satisfeito, pois os alunos receberam-me 

bem e gostaram da aula. 
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“(…) fiquei muito agradado pela forma como correu, sendo os alunos a 

primeira fonte desta satisfação, pelo seu empenho e pela forma como me 

receberam”. (Reflexão de Aula 42 – Aula de Futebol ao 9ºano – 28/02/2019) 

Isto leva-me a afirmar que esta foi uma experiência muito satisfatória e que só 

fico triste de a ter tido apenas por uma aula. 

 

4.6 A minha contribuição para os alunos 

Com esta jornada terminada, mais do que pensar na forma em que o estágio 

contribuiu para a minha evolução em termos pedagógicos, perguntava-me de que forma 

tinha contribuído para a evolução dos meus alunos e, sobretudo, se receberam a 

mensagem que eu queria transmitir.  

Ao longo das aulas, o meu papel foi, não só estimular os alunos a nível motor 

mas também a nível cognitivo, transmitindo a importância de os alunos serem capazes 

de tomar liberdade de ação e na importância que o trabalho pode ter nesta dimensão- 

Como por vezes o que pensamos encontra-se longe do que fazemos, criei um 

questionário de livre e informal preenchimento, de forma a ter os seus testemunhos. 

As questões utilizadas foram as seguintes:  

Ficam abaixo algumas referências:   

1. Qual o meu contributo para ti enquanto aluno/a?; 

 

“A sua paciência, o seu incentivo, o seu bom humor e espírito de 

novidade, “de mostrar algo” que foi contagiante”. (Resposta ao questionário – 

Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“Senti-me incentivada a participar nas atividades propostas e a ver a EF 

com outros olhos, como uma aula a não perder”. (Resposta ao questionário – 

Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“a capacidade de conseguir manter a maioria das aulas fora da 

monotonia e mostrar que para além de os 4 desportos mais comuns que temos 

vindo a praticar existem outros que podem tornar as aulas mais interessantes.” 

(Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 



 

42 

 

 

“Mostrou ser diferente dos outros professores, quis sempre saber a nossa 

opinião em relação às aulas, tentou mostrar o que é trabalhar em equipa e que 

não é só importante ganhar mas também nos divertimos.”. (Resposta ao 

questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

2. Qual o meu contributo para ti enquanto pessoa? 

 

“Nem tudo o que é proposto na aula é algo que me agrade, no entanto 

aprendi a lidar com tais situações e ver o lado positivo delas. Ganhei desta 

forma flexibilidade e a insistência de superar as dificuldades com as quais me 

deparo.” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“Conseguiu transmitir uma relação que descontração com os alunos de 

uma forma que, falo por mim, não ser uma obrigação estar nas suas aulas e de 

nós estarmos à vontade consigo e de brincarmos e trabalharmos ao mesmo 

tempo.” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“demostrou mais foi o facto de que mesmo a correr mal o professor quis 

sempre fazer com que fosse possível inovar. Parabéns.” (Resposta ao 

questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

3. Algum contributo que não acima mencionado que julgues pertinente partilhar? 

 

“A sua paciência e tolerância perante algumas atitudes que não foram as 

melhores (…) e as suas ideias de explorar outros tipos de desportos e trazê-los à 

escola, além dos desportos padrão o que tornou as aulas muito mais 

interessantes” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“Acho pertinente realçar que educação física foi muito bom para mim, 

nessas aulas consegui distrair-me do que são as aulas chatas, os testes, o 

stresse.” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 
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“Gostei do hóquei, do ténis, futebol gaélico (…), adorei o voleibol” 

(Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

4. Alguma experiência marcante que queiras mencionar?  

 

“Na minha opinião todas as experiências foram marcantes porque em 

todas as aulas você dava dicas e ao passar das aulas senti que consegui 

desenvolver as minhas habilidades desportivas, mesmo naquelas modalidades 

que tinha dificuldades” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

“Sei que nem todos gostaram, mas as cenas das equipas, foi bom para 

trabalharmos juntos e mesmo a perder nos ajudarmos uns aos outro a 

melhorar.” (Resposta ao questionário – Aluno/a – 30/05/2019) 

 

5. No futuro, que achas que deveria melhorar enquanto professor? 

 

“Na minha opinião, não diria melhorar, mas sim continuar o bom 

trabalho que tem feito! E quero deixar aqui assinalado que foi com um grande 

prazer e gosto que o tive como professor.” (Resposta ao questionário – Aluno/a 

– 30/05/2019) 

 

“continuar a dar as aulas com dinâmica. (sei que não é bem um melhoria 

mas neste momento não me lembro de nada).” (Resposta ao questionário – 

Aluno/a – 30/05/2019) 

 

Após a leitura das respostas, mesmo não tendo a total participação dos alunos, 

posso dizer que fiquei de “coração cheio”. 
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5. Gestão do Processo Educativo: sobrevivência 

A gestão do processo Educativo, nomeadamente a procura pelo sucesso 

pedagógico, está dependente de vários fatores que tornam a ação dos docentes mais 

eficaz, sendo exemplos: o tempo de empenhamento motor dos alunos (Pieron, 1996), 

uma Instrução clara precisa e concisa, com recurso à demonstração (Carreiro da 

Costa,1995), o clima da aula (positivo) (Siedentop, 1998), o feedback pedagógico 

(Rosado e Mesquita, 2009), entre outros. 

Nesta secção do relatório de estágio irei abordar vários aspetos que, na minha 

opinião, apresentam uma elevada relevância na obtenção do sucesso ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, recorrendo a situações vividas por mim. 

 

5.1 Planeamento  

O planeamento é umas das chaves essenciais que nos guiam ao sucesso, pois é 

uma forma de prever acontecimentos e preparar a nossa ação. Podemos então ver o 

planeamento como um instrumento que nos permite preparar uma 

metodologia/estratégia de ação para alcançar objetivos/metas. Este pode acontecer a 

vários níveis (macro, meso, micro), afetando o nosso percurso (e o dos outros, como é o 

caso da carreira docente). 

Vários autores caraterizam o planeamento de diferentes formas, mas é 

indiscutível que todos o mencionam como fundamental. 

Para Martinez e Lahone (1997), planear é o processo de previsão de 

necessidades e racionalização da aplicação dos recursos materiais e humanos 

disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos. 

Para Luckesi (1993), planear é um modo de ordenar a ação tendo em vista fins 

os desejados, com base nos conhecimentos que dão suporte e objetivo à ação. 

Para Oliveira (2007), planear é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se 

quer alcançar, com os meios se pretende agir. 

Celso Vasconcelos (2009), o planeamento tem em vista um caráter 

emancipatório, nomeadamente antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de 
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acordo com o previsto. Planear não é apenas algo que se faz antes de agir, mas é 

também agir em função daquilo em que pensamos. 

Apesar das definições apresentadas serem mais gerais, alguns autores 

direcionam as suas definições à importância do planeamento na ação educativa: 

Menegolla & Sant’annA (1997) afirmam que o planeamento é um instrumento 

que direciona todo o processo educativo, pois estabelece e determina as grandes 

urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios 

necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. 

Já Girardi (1993) vê o planeamento com a crença em que o professor deve ser o 

primeiro a vivenciar, a organizar-se, a aprender, a conhecer e a ter a experiência prática. 

Assim transmitirá suas ideias com mais clareza e segurança, ganhando credibilidade no 

seu trabalho. 

Para Piletti (1995) o planeamento consiste, em termos concretos, naquilo que o 

professor fará na aula. É uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos de sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, 

quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. 

Já Contreira et al (2009), olham para o planejamento das aulas como algo 

extremamente importante, pois é um momento de reflexão e construção, relacionando 

os objetivos, conteúdos e atividades à realidade da turma/alunos, isto é, antecipa as 

ações e prevê os resultados (ações-objetivos-resultados). 

No caso do meu estágio, a divisão do planeamento deu-se em três momentos: 

planeamento anual (macro), planeamento das Unidades Didáticas (meso) e planeamento 

das aulas (micro).  

 

5.1.1 Planeamento Anual 

O planeamento anual é uma forma de gerir o ano letivo, à sua partida, pois 

promovem guiam as singularidades surgem com outro nível de planeamento, 

nomeadamente das UD’s e dos Planos de Aula, daí este documento ser de âmbito mais 

global e flexível (Bento, 2003). 

Este é um documento mais geral, pois não existe a necessidade de pormenorizar 

a nossa ação, contudo dispomos neste documento de uma base de como será gerido o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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No início do ano letivo, em reunião de grupo, foi-nos dado um prazo de entrega 

deste documento, pois havia a necessidade de entregá-lo no conselho executivo. Foi-nos 

disposto o modelo de planificação anual utilizado pela escola, onde tínhamos de 

preencher os espaços da tabela com o conjunto de dados que nos era pedido. 

 

Figura 18 - Modelo de planeamento anual da EBSAAS 

 

De forma a termos uma experiência mais contextualizada, o professor 

cooperante entregou-nos a tarefa de sermos nós mesmos a preencher o documento. 

Assim, o primeiro passo foi decidir quais as modalidades a praticar. Para isto, 

considerei vários aspetos: as diretrizes estabelecidas pela escola, os espaços que 

estariam disponíveis em cada período, os recursos materiais da escola e os interesses 

dos alunos (de forma a que estes se interessassem pelas aulas). 

Consequentemente, sabia que os espaços eram definidos pela diretora das 

instalações, não havendo qualquer hipótese de escolha, apesar de estes afetarem as 

modalidades que podiam ser escolhidas.  

As diretrizes da escola, também indicavam o seguinte: teriam de ser praticadas 

no mínimo três atividades físicas desportivas, dois jogos desportivos coletivos e uma 

atividade física de ginástica/atletismo/desportos de raquetas/desportos de 

combate/patinagem/natação, ou atividades rítmicas expressivas, ou jogos tradicionais e 

populares ou atividades de exploração da natureza (Conteúdos programáticos para o ano 

letivo 2018/2019, Conselho de EF). 

Para as modalidades a praticar, questionei os alunos logo na primeira aula sobre 

quais os seus interesses. Como dificilmente haveria um acordo geral, promovi várias 

votações aos desportos que os alunos iam sugerindo, apontando para cada um, o número 



 

50 

 

de alunos interessados na sua prática – desta forma, obtive uma ordem de quais os 

desportos com mais interesse para os que havia menor interesse. 

Posteriormente, procedi ao tratamento da informação que tinha. Após este passo, 

iniciei o preenchimento da tabela modelo proposta pela escola. 

Finalmente, enviei o documento ao professor cooperante que, posteriormente, o 

reenviou com as correções necessárias, além de completar com informação importante e 

que, de facto, ajudou a definir melhor todo o trabalho que será realizado. 

Como resultado, foram escolhidos: 

• Para o primeiro período, tinha disponível um espaço interior (um terço de 

pavilhão - centro) e dois campos de basquetebol no exterior (campos 4 e 

5) – as escolhas foram, segundo as votações, lecionar badminton e 

basquetebol; 

• Para o segundo período, tinha disponível um campo no exterior com 

balizas (campo 6) e um espaço interior um terço de pavilhão – centro) – 

as escolhas foram, segundo as votações, lecionar futebol e voleibol; 

• Para o terceiro período, tinha disponível um campo exterior (campo 6) e 

um campo interior (um terço de pavilhão - norte). Contudo, devido ao 

período ser muito curto, tive a decisão de continuar a lecionar voleibol e,  

no outro dia de aulas, lecionar desportos de forma livre, tendo escolhas 

que proporcionassem aos alunos novas experiências, escolhendo 

desportos que nunca tivessem praticado ou desportos que quisessem 

praticar por uma só aula. 

 

No final do ano, este foi o panorama geral: 

Tabela 1 - Modalidades no planeamento anual 

Plano Anual de Modalidades 
Período Modalidade 1 Modalidade 2 

1º Período Badminton Basquetebol 

2º Período Voleibol Futebol 

3º Período Voleibol Desportos Livres 

 

Para melhor gerir o calendário, criei um mapa de aulas que, quando necessário, 

adaptado (por exemplo: com as reuniões do grupo de educação foram sendo 

estabelecidas datas que afetavam o decurso do ano letivo) (ANEXO I). 
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5.1.2 Planeamento das Unidades Didáticas 

O planeamento de uma Unidade Didática deve ter por base o planeamento anual 

e o Programa Nacional de Educação Física, tal como nos indica Bento (2003).  

Para o planeamento das Unidades Didáticas utilizei o MEC – Modelo de 

Estrutura do Conhecimento – proposto por Vickers (1990). Este apresenta oito+ 

módulos divididos por três fases:  

• A primeira fase – análise: 

1. Caracterização da modalidade e conteúdos programáticos; 

2. Análise do envolvimento; 

3. Análise dos alunos. 

• A segunda fase – decisões: 

4. Determinação da extensão e sequência dos conteúdos; 

5. Definição dos objetivos; 

6. Determinação da avaliação; 

7. Criar progressões de ensino. 

• A terceira fase – aplicação: 

8. Aplicação de toda a estruturação interior, com a consumação dos 

planos de aula. 

 

Como forma de ter uma melhor organização, controlo e gestão, criei uma 

Unidade Didática para cada Unidade Temática, pois dessa forma obtive um instrumento 

de trabalho que reunia as condições materiais, espaciais, o nível dos alunos e os 

constituintes técnicos e táticos da modalidade em questão, tornando-se numa excelente 

forma de organizar (e, se necessário, reorganizar) todos estes elementos de forma 

lógica. Desta forma, posso considerar que obtive um método (macro) de organização 

das aulas (Bento, 2003), onde foi ajustada a matéria de ensino às caraterísticas e 

condições de ensino dispostas. 

As Unidades Didáticas variaram entre as três e as catorze aulas, sendo estes 

afetados pela duração dos períodos letivos, nomeadamente o segundo período foi o 

maior, onde foi criada a Unidade Didática mais extensa - de Voleibol – que foi 

preparada para ter catorze aulas, conforme o calendário; e o terceiro período, que foi 
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muito curto, teve a Unidade Didática com menor duração – também Voleibol -, com 

apenas três aulas programadas. 

A primeira fase, foi organizada de forma simples, onde foram utilizados os 

vários documentos fornecidos em mestrado e alguns livros disponíveis para caracterizar 

e conhecer os conteúdos programáticos. Não obstante, a análise do envolvimento e dos 

alunos também eram relativamente fáceis: o primeiro, porque o envolvimento pouco se 

alterava; o segundo, porque tinha sido feito um questionário aos alunos que me fazia 

conhecer o seu passado desportivo e tinha ainda o recurso à avaliação diagnóstica. 

Na segunda fase começaram a aparecer as complicações, sobretudo ao nível do 

quarto módulo, determinação da extensão e sequência dos conteúdos. Este é um módulo 

onde a duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de 

ensino e aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didático-metodológicos, 

acerca da organização e estruturação do processo pedagógico, do estado de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos (Bento, 2003). 

Relativamente aos conteúdos a abordar, para os escolher considerava o que dizia 

o PNEF, mas acima de tudo tinha em consideração as características e capacidades dos 

alunos. 

 Os tempos de introdução, exercitação e consolidação de cada conteúdo 

estiveram imediatamente relacionados com o número de aulas disponíveis, mas também 

com o seu grau de complexidade (em termos de execução). 

Na minha opinião, a parte mais difícil na criação de uma Unidade Didática foi 

mesmo a escolha dos conteúdos e de qual a sua ordem e extensão. Estas dificuldades 

sentidas estiveram relacionadas com diversos fatores: 1. Eu não sabia se os conteúdos a 

abordar eram realmente os que deviam ser abordados 2. Ficava confuso com o que dizia 

no PNEF, pois havia conteúdos que os alunos, segundo as suas caraterísticas, não iriam 

conseguir fazer e se eu tentasse aplicar nas aulas, julgava que não ia funcionar 3. Eu não 

sabia até que ponto os alunos podiam evoluir; 4. Apesar de abordarmos e realizarmos 

trabalhos sobre as Unidades Didáticas no primeiro ano de mestrado, nunca nos foram 

feitas correções ou sugestões de melhoria, pelo que eu era “uma folha em branco”. 

Estas dificuldades foram ultrapassadas mediante a pesquisa e, posteriormente, 

uma tentativa lógica de escolher e criar uma sequência os conteúdos segundo a sua 

importância e grau de complexidade. 
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Mais fácil de trabalhar e inserir em cada Unidade Didática foram os domínios 

psicomotor, cognitivo e socio afetivo, dada a sua transversalidade (apesar das diferenças 

entre as várias modalidades, eles estão sempre presentes).  

O domínio cognitivo são os conteúdos referentes à cultura desportiva, 

nomeadamente as regras das modalidades, os conteúdos técnico-táticos e à terminologia 

específica utilizada em cada um deles. 

O domínio psicomotor interliga as habilidades motoras gerais e específicas a 

cada modalidade à condição física inerente (capacidades condicionais e coordenativas). 

O domínio socio afetivo, dá-se pelas relações que os alunos estabelecem entre si 

e com o próprio professor. A ideia é criar um ambiente em que os alunos entendam a 

necessidade dos seus colegas para atingir um determinado objetivo, sendo o professor 

um guia desse processo. 

Outros elementos que foram colocados nas Unidades Didáticas foram os 

objetivos gerais e específicos. Tive alguma facilidade em preencher estes objetivos pois 

eram baseados no que dizia o PNEF. 

A determinação da avaliação também foi um processo fácil, pois foi transversal 

aos três períodos. Ainda assim, alterei a forma de avaliação do primeiro para o segundo 

período pois achei-me mais capaz de observar alguns detalhes que, no primeiro período, 

não prestei atenção. 

As progressões de ensino também foram de fácil preenchimento, pois foram 

baseados na literatura e nos documentos fornecidos pelos professores (que estavam bem 

completos) no primeiro ano de mestrado. 

A última fase e módulo, deu-se pela criação dos planos de aula com base em 

todo o documento, com maior incidência sobre o módulo quatro e a sua aplicação em 

aula. 

Terminado o primeiro período, após a reflexão, percebi que este era um 

documento suscetível a alterações, pois há um inúmero de acontecimentos que não 

conseguimos controlar, mas que afetam as aulas de educação física (por exemplo: 

campos exteriores – a chuva; campos interiores – realização de torneios), que acabam 

por obrigar a alterar o planeamento, obrigando a tomar decisões que influenciam todo o 

processo de ensino-aprendizagem (como por exemplo: ter de abdicar de um conteúdo). 

No meu caso, quando tive de fazer alterações às Unidades Didáticas, tive sempre a 
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decisão de abdicar dos conteúdos mais complexos, ou seja, se por alguma razão não 

podia dar uma aula, voltava a repetir o plano de aula na semana seguinte, pois sentia que 

era mais importante consolidar as bases do que avançar para conteúdos mais complexos 

sem as bases bem consolidadas. Exemplo: no voleibol, julgo que é mais importante 

consolidar o passe e a manchete, pois estes são a base que permitem realizar a transição 

defesa-ataque (através da defesa - manchete) e dar à fase ofensiva maior organização, 

mais racionalidade e consistência, tornando o último momento de ataque mais fácil e 

efetivo. 

Consiste essencialmente em ajustar a matéria ao nível e características dos 

alunos e às condições de ensino que temos. 

 

5.1.3 Planeamento das Aulas 

Os Planos de Aula são o findar de todo um processo cheio de variáveis, umas 

impostas (exemplo: programa nacional de educação física) e outras observáveis 

(exemplo: a capacidade dos alunos; os gostos; as necessidades, etc), sendo o final de um 

conjunto de tarefas de planeamento (planeamento anual, planeamento das unidades 

didáticas e finalmente os planos de aula). Portanto, podemos dizer que os planos de aula 

são a construção de uma estrutura de exercícios com uma determinada sequência, que 

têm por base o conhecimento e experiência do professor e dos vários planeamentos que 

o antecedem, onde a sua aplicação reflete-se diretamente nos alunos. 

Bento (2003), considera que os planos de aula são o reflexo da fusão entre o 

pensamento e a ação do professor. 

Os planos de aula devem conter em si, os objetivos gerais da aula, mas também 

para cada exercício, pois assim o professor poderá manter o foco sobre o que deseja 

trabalhar. Não obstante, devem ter assinaladas as funções didáticas a trabalhar. A 

colocação destes dois elementos torna, teoricamente, o planeamento da aula mais 

adequado, pois o professor irá escolher (e descrever) os exercícios de acordo com os 

mesmos. Não se ficando apenas pela escolha, as próprias manipulações que poderão ser 

feitas aos exercícios são fundamentais para conseguir uma progressão pedagógica 

coerente. 

Para melhorar a ação e gestão da aula pelo docente, é importante que sejam 

colocados no cabeçalho: (1) o número total de alunos, (2) o número da aula (num 
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espetro geral do ano letivo e mais específico – unidade didática), (3) a modalidade a ser 

praticada, (5) o material necessário e (6) o tempo de aula. Para tornar o plano mais 

completo, poderá haver alguns espaços a mencionar o nome do docente, a data da aula e 

o ano e turma. 

Na tabela principal, que sucede o cabeçalho, devem estar presentes os seguintes 

aspetos: (1) a parte da aula (inicial, fundamental e/ou final), (2) as situações de 

aprendizagens/exercícios e respetiva descrição, (3) os tempos dedicados a cada 

exercício e à instrução, (4) os critérios de êxito ou as componentes críticas dos 

conteúdos (dependente da necessidade do professor). Se necessário, poderá ser criada 

uma secção de organização didática (se não o quisermos colocar na parte das situações 

de aprendizagem). 

Em qualquer parte do plano, poderá haver um espaço para as observações da 

aula. 

Um bom plano de aula, além de ter de estar adequado ao planeamento da 

Unidade Didática, aos objetivos gerais e às funções didáticas da aula, é tanto melhor 

quanto melhores foram as situações de aprendizagem e a sua respetiva descrição. Por 

exemplo, num caso extremo, se for necessário faltar e pedirmos a outro professor para 

nos substituir, é importante que através da leitura do plano de aula, o outro professor 

consiga reproduzir o que lá está em termos técnicos, materiais, espaciais e 

organizacionais, tal como se fossemos nós mesmos a dar a aula. 

Relativamente à construção do plano de aula, após algumas trocas de ideias com 

o professor cooperante, chegamos a um modelo final, havendo um acordo sobre o que 

deveria ou não conter (ANEXO II). A base utilizada para conseguir esse modelo foi a 

que o professor responsável pela Unidade Curricular Didática Específica do Desporto – 

Voleibol (ANEXO III) nos sugeriu utilizar aquando das suas aulas.  

Relativamente à forma de construção dos planos de aula, esta estava mais ou 

menos consolidada, devido às diferentes experiências tidas no primeiro ano de 

mestrado, mais precisamente, nas Unidades Curriculares das várias Didáticas 

Específicas do Desporto. 

Contudo, no planeamento das aulas surgiam sempre muitas dúvidas, sobretudo 

nos desportos em que não estava tão à vontade pois, em primeiro lugar, tinha 
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conhecimento de um leque muito pequeno de exercícios e, em segundo lugar, não sabia 

se realmente os exercícios teriam os efeitos desejados nos alunos. 

Em termos de planeamento, tentei respeitar sempre as fases da aula, utilizando 

exercícios mais lúdicos na fase inicial com o intuito de preparar funcionalmente o 

organismo dos alunos às cargas sequentes” (Bento, 2003). 

Para a parte fundamental, procurei utilizar situações de aprendizagem que 

fossem de encontro aos objetivos gerais e às funções didáticas da aula. Também 

procurei variar as situações de aprendizagem utilizada, procurando manter uma 

organização didática mais ou menos semelhante, pois isso tornava a organização dos 

exercícios mais rápida e diminuía os tempos de transição. 

A parte final foi sempre destinada ao retorno à calma, onde foi normalmente 

realizada uma conversa final que abordava os conteúdos da aula (revisão) ou outros 

assuntos pertinentes. 

Relativamente aos planos de aula, apesar de, tendencionalmente, não ultrapassar 

os tempos dedicadas a cada exercício, segundo exposto no plano de aula, a verdade é 

que no caso de ser necessário (por achar que os alunos precisavam de exercitar mais 

o(s) conteúdo(s) abordados), acabava por dedicar mais tempo ao exercício em questão, 

sendo o mesmo defendido por Bento, (2003) onde afirma que o tempo estipulado para 

os exercícios, não deve ser encarado com toda a sua exatidão. 

 

“Achando necessário, decidi promover algum tempo de aula neste 

exercício, pois notei que os alunos melhoravam após os feedbacks. Após refletir 

sobre a aula, continuo a achar que foi a decisão mais correta, pois durante o 

jogo de competição o serviço foi utilizado de melhor forma.” (Reflexão de aula 

13 – Aula de Badminton 6 – 30/10/2018) 

 

Em termos das situações de aprendizagem/exercícios utilizados ao longo do ano 

letivo, posso afirmar que fui tendo experiências variadas com as escolhas dos mesmos, 

desde ficar insatisfeito a ficar muito satisfeito. O meu estado de espírito dependia do 

desempenho dos alunos nos diferentes exercícios que foram sendo utilizados, pois 

quando as coisas não resultavam, eu sentia-me desanimado e desapontado, mas quando 
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um professor faz um bom planeamento e vê que os seus alunos estão a cumpri-lo e a 

evoluir, sente-se concretizado (Bento, 2003).  

Apesar de não ter ficado satisfeito em todas as situações, não quer isto dizer que 

não possa utilizar os “maus” exercícios no futuro, pois os mesmos poderão ser mais 

adequados para utilizar em turmas com caraterísticas diferentes da que eu tive neste ano 

letivo (desde que tenha em atenção os verdadeiros erros dos exercícios e os corrija). Da 

mesma forma, os “bons” exercícios poderão não ser os melhores/mais adequados para 

utilizar com qualquer outra turma.  

Isto quer dizer que as situações de aprendizagem deverão ser escolhidas sempre 

tendo em consideração dos conteúdos, mas também os gostos e capacidades dos alunos.  

 

“No fim da aula não me senti nada satisfeito, pensando em refazer 

totalmente a forma como tenho lecionado as aulas (…).” (Reflexão de aula 5 – 

Aula de Badminton 3 – 02/10/2018) 

 

“O exercício correu melhor do que o esperado, havendo um grande 

envolvimento dos alunos. O desenvolvimento deste exercício foi tão positivo, que 

decidi realizar mais um ronda (…)”  

 

“(…) esta foi uma aula que me deixou muito orgulhoso do meu trabalho 

enquanto professor, pois notei um crescimento dos alunos (técnicos, táticos e 

pessoais)” (Reflexão de aula 22 – Aula de Badminton 11 – 04/12/2018) 

 

Não obstante, com o tempo fui ganhando a capacidade de adaptar e readaptar a 

aula às condições existentes, estivessem estas relacionadas a fatores materiais, ao 

desempenho dos alunos ou a achar que o exercício não era o mais indicado (não era bem 

o que eu achava aquando do planeamento). 

 

Alteração parcial: 

“Para iniciar a aula, tinha previsto a realização da caçadinha com os 

alunos divididos pelas duas metades do campo (divisão pela rede), com dois a 

apanhar em cada um dos lados. Apesar disto, imediatamente antes da aula 
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achei que seria mais oportuno utilizar apenas metade do campo para todos os 

alunos. Esta ideia surgiu de modo a condensar mais os alunos e fazer com que 

estes fossem mais fáceis de apanhar logo, teriam de se movimentar mais.” 

(Reflexão de aula 20 – Aula de Badminton 10 – 27/11/2018) 

 

Alteração total do exercício: 

“Para começar, tinha programado alguns exercícios de manipulação da 

bola, mas como o tempo total esperado para este exercício eram de 20 minutos, 

e já estando 10 minutos atrasado, decidi passar ao exercício seguinte.” 

(Reflexão de aula 6 – Aula de Basquetebol 10 – 04/10/2018) 

 

Alteração completa ao plano de aula: 

“(…) ficou proposta a realização de corfebol. Contudo, mesmo antes da 

aula, alguns alunos vieram mostrar a relutância da maioria da turma em 

realizar esta modalidade, pedindo que fosse realizado uma aula de voleibol. 

Perante isto, ficou então decidido que iria ser voleibol. (Reflexão de aula 58 – 

Aula de Voleibol 3 – 16/05/2019) 

 

“Dado que, ao iniciar a aula, perceber que os campos da escola estavam 

ocupados, foi utilizado um plano de recurso e foi realizado o teste teórico.” 

(Reflexão de aula 33 – Aula de Futebol 4 – 29/01/2019) 

 

Em relação ao controlo dos exercícios e do tempo destinado a cada, sempre 

consegui “decorar” o que era para ser feito e quais as suas progressões em aula. Esta é 

uma capacidade que, possivelmente, adquiri no treino e que permite focar-me no 

trabalho técnico-táticos dos alunos, sendo promotor de melhores feedbacks. Como 

nunca levava um plano impresso para a aula, não abdicava de levar algumas notas num 

caderninho, pois podia esquecer alguma informação e assim, se necessário, poderia 

consultá-lo (nesse mesmo caderninho, eram preparadas as tabelas de pontuação do 

MED). 

Sintetizando o que foi acima referido, noto que tive uma grande evolução entre o 

primeiro e o último momento que preparei um plano de aula, conseguindo construir 
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planos de anos mais concisos (perante os objetivos e funções didáticas) e com 

progressões entre os exercícios mais adequadas. Da mesma forma, nos momentos de 

aula, consigo adaptar os exercícios e, se necessário, substituí-los por novos exercícios 

com os mesmos objetivos. 

Posso acrescentar que, nos primeiros planos de aula que realizei no ano letivo, 

demorava imenso tempo a concluí-los. Com o passar do tempo, notei que me tornei 

mais rápido na sua conclusão. Isto deriva de fatores como: (a) o conhecimento que tinha 

sobre a (melhor) forma de organização da turma; (b) a prática constante na realização de 

planos de aula; (c) a rentabilização na procura e utilização de fontes para conhecer 

exercícios, além das diferentes maneiras de manipular os exercícios. 

Percebi também que a utilização de situações de aprendizagem com 

organizações didáticas semelhantes é uma forma de conseguir aumentar o tempo de 

empenhamento motor dos alunos, pelo que é um fator a considerar aquando do 

planeamento. Utilizar exercícios lúdicos e competitivos também devem ser tidos em 

conta, pois os alunos tendem a empenhar-se mais na aula.  

Ainda assim, sei que ainda tenho um longo percurso a percorrer neste campo, o 

que não me tira a satisfação da evolução conseguida ao longo deste ano letivo. 

 

5.2 Processo Ensino-Aprendizagem 

O processo de ensino aprendizagem é composto por uma grande variedade de 

elementos, dos quais podemos destacar a segurança nas aulas, o clima, a postura, a 

comunicação, a interação, os conteúdos didáticos, a inclusão, a gestão da motivação, as 

estratégias pedagógicas, entre muitos outros. 

Abaixo, vou referir alguns desses elementos aos quais prestei mais atenção ao 

longo de todo o ano letivo. 

 

5.2.1 Instrução 

Os processos de comunicação envolvem a transferência e a compreensão de 

significados entre pessoas, apresentando a comunicação diversas funções: informação, 

controlo, motivação, e expressão emocional (Rosado & Mesquita, 2009). 

Para Freire (2003), a falta de comunicação, traz como resultado a inexistência de 

uma verdadeira educação. Esta afirmação de Freire direciona-nos ao entendimento da 
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importância da dimensão comunicação na aprendizagem, sendo esta fundamental ao 

processo de ensino-aprendizagem, pois é a forma mais simples de nos relacionarmos. 

A apoiar Freire surge Kunz (2004) afirmando que nas aulas de Educação Física, 

a falta do processo comunicacional traz prejuízos para uma formação mais crítica em 

Educação Física. 

A comunicação utilizada no processo de ensino aprendizagem nas relações 

professor-aluno assumem, então, várias faces, tendo por base a utilização da instrução 

referenciada aos conteúdos a lecionar. 

A instrução, na sua base, podemos aceitar como a transmissão de ideias que têm 

por função dar aos alunos uma visão sobre os exercícios a realizar, os seus objetivos e 

os critérios de êxito inerentes que, segundo Rosado & Mesquita, (2011), é um dos 

requisitos fundamentais na exercitação da profissão docente, pois condicionam de 

vários formas o processo de ensino-aprendizagem. 

À partida para o início deste ano letivo, a instrução apresentava-se como um dos 

maiores desafios que ia enfrentar ao longo do estágio, por vários motivos: no ano letivo 

anterior, na Unidade Curricular de Psicologia da Educação, o problema que apresentei 

relativo à minha atuação enquanto docente, estava relacionada com a comunicação – 

quando dava treinos, por vezes perdia o controlo do treino pois não conseguia separar os 

momentos profissionais dos pessoais, por ter um problema associado à dicção – gaguez 

ligeira - que afeta a dicção de algumas palavras/frases (sobretudo as que têm inicio na 

letra “t” ou “d”) e, finalmente, porque tinha algum receio sobre os momentos de 

instrução, principalmente por poder dizer algo errado ou não dizer tudo o que pretendia, 

levando os alunos a não entender o que pretendia transmitir e isso espelhar-se na 

realização dos exercícios de aula. 

Ao primeiro problema apresentado, julgo que o admitir e realizar um trabalho de 

reflexão sobre as suas causas e soluções para melhorar futuramente a minha ação 

enquanto docente/treinador, ajudou-me a solucionar este problema. Não obstante, a 

literatura também foi um bom ponto de partida, pois como admitem Shor e Freire 

(2003) não devemos entender o diálogo como uma estratégia que usamos para fazer dos 

alunos nossos amigos, ou seja, devemos centrar-nos no mais importante, educar quem 

está a passar pelo processo de aprendizagem. 
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Relativamente ao segundo problema, ao preparar as aulas procurava realizar um 

discurso que me fosse fluente e evitasse as palavras que eu sei que tenho maiores 

dificuldades em proferir. Contudo, e apesar dos esforços, por vezes ocorria gaguejar 

numa frase e, por saber que era algo que não tinha controlo, procurava não dar 

importância, seguindo a frase naturalmente. Nesta fase, tirando um breve momento para 

refletir, percebi que ganhei a capacidade de, num momento em que sinto dificuldades 

em proferir uma palavra, ter a facilidade de arranjar um sinónimo ou alterar a formação 

frásica, evitando aqueles momentos constrangedores de silêncio (a meio de uma 

instrução). 

Já o terceiro problema, senti que foi diminuído com a preparação antecipada das 

aulas e a criação de um manual que servia de guia aos alunos, mas sobretudo servia de 

guia a mim mesmo, pois continha toda a matéria a lecionar. Não obstante, a escola 

dispunha de vários livros, de fácil acesso, que podiam ser utilizados em caso de alguma 

dúvida. 

Ao longo de todo este ano letivo, procurei utilizar as ferramentas que nos foram 

apresentadas ao longo do primeiro ano de mestrado, sobretudo na Unidade Curricular de 

Didática Geral do Desporto. Assim, encontrei um grande conjunto de estratégias a 

utilizar aquando da instrução, que funcionariam como um facilitador da minha ação 

pedagógica e, consequentemente, ajudaram a torná-la mais eficaz. 

Como destaca Santin (2013), o ruído é algo que dificulta, desvirtua ou impede o 

processo de emissão/receção. Desta forma, nos momentos primórdios da aula que, 

evidentemente, antecediam a instrução, certificava-me que os alunos estavam prontos 

para me ouvir. No caso de haver algum aluno à conversa, eu atuava de duas formas 

distintas, dependente do momento da aula: se fosse no momento inicial da aula ou numa 

transição de exercício, eu fazia silêncio e esperava que o(s) aluno(s) se calasse(m), se tal 

não acontecesse, eu chamava o(s) aluno(s) à atenção; se fosse na última instrução da 

aula, eu simplesmente ficava em silêncio à espera que os alunos me dessem toda a sua 

atenção – por vezes, lançava para o ar a frase: “quanto mais depressa eu falar, mais 

depressa vocês podem sair”.  

Por vezes, acontecia já estar em instrução e os alunos começarem a conversar 

entre si, pelo que, quando me apercebia disto continuava a falar e ao mesmo tempo 

lançava um olhar “de mau” – fazia cara séria – para esses alunos, esperando que eles 
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corrigissem o seu comportamento. Como nem sempre funcionava, utilizava a estratégia 

de me silenciar ou questionar o aluno acerca do que tinha dito ou lançando a questão: 

“queres ser tu a dar a matéria?” – quase sempre suficiente para que pudesse continuar a 

instrução. 

Para a primeira instrução da aula, fazia uma abordagem à matéria da aula 

anterior e posteriormente passava para a matéria nova. Quando possível, realizava uma 

ponte entre essas matérias, pois de certa forma tornava a matéria “um corpo só e não 

várias partes constituintes de um corpo”. Não obstante, aproveitava este momento para 

abordar os objetivos da aula, o tipo de exercício que iríamos realizar e o que esperava 

que os alunos fizessem, consoante Siedentop (1991). 

 

“Ao iniciar a aula, realizei um pequeno apanhado de várias situações: a 

matéria selecionada e a sua ligação, alguns assuntos de aula, a realização do 

teste e alguma fichas de caraterização em falta. 

Tenho notado que “perder” tempo de aula a falar com os alunos acaba 

por ser compensatório. 

Através destas conversas, é possível perceber o conhecimento da 

matéria, o interesse e o entendimento dos alunos nas aulas e na disciplina.” 

(Reflexão de Aula 13 – Aula de Badminton 6 – 30/10/2018) 

 

Em todo o momento de instrução, tentava ser o mais conciso e breve possível, 

aumentando o tom de voz nas partes mais importantes (digamos, palavras-chave).  

 

“Tendo isto em consideração, iniciei a aula com uma breve apresentação 

da modalidade e a descrição das várias regras que iriamos utilizar na aula.” 

(Reflexão de Aula 53 – Aula de Atividades Físicas e Desportivas 2 – 

30/04/2019) 

 

Não obstante, ao longo das instruções os alunos “tinham voz”, ou seja, eu 

procurava sempre a interação, fosse através de questões acerca da matéria ou a pedir 

opiniões aos alunos (por exemplo: mostrar dois materiais de desportos semelhantes e 
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pedir aos alunos que dessem a sua opinião para que serviam ou quais as suas 

diferenças). 

 

“(…) lançando várias questões aos alunos, de forma a saber quais os 

seus conhecimentos (exemplo: mostrei dois sticks [um de hóquei de campo e um 

de patins] e perguntei-lhes quais as diferenças).” (Reflexão de Aula 53 – Aula 

de Atividades Físicas e Desportivas 2 – 30/04/2019) 

 

No fim de uma instrução, se se seguisse um exercício, procurava realizar a sua 

demonstração, recorrendo-me a mim (se achasse ter a capacidade para) e aos alunos que 

achava terem maior capacidade (normalmente os associados/federados à modalidade em 

prática; se não, os que tinham maior disponibilidade motora) para demonstrar o que era 

para fazer no exercício. Em exercícios de maior complexidade, pedia somente aos 

alunos para exemplificarem, ficando eu de fora com os restantes alunos de forma a 

poder-lhes transmitir o que estava a ser bem feito e o que deviam evitar fazer. 

 

“Sabendo que este exercício seria algo novo para eles, chamei um aluno que já 

praticou badminton para exemplificar o exercício comigo.” (Reflexão de Aula 11 – 

Aula de Badminton 5 – 23/10/2018) 

 

Nas instruções, também percebi que lançar uma piada tornava o ambiente mais 

leve e a atenção dos alunos maior, pelo que, sempre que possível, tentava sempre criar 

algo de engraçado para dizer em relação ao desporto/materiais desportivos a serem 

utilizados, sobretudo para chamar à atenção dos perigos dos mesmos. 

Não obstante, tentava criar momentos de reflexão pois, segundo Almeida (2009), 

a ação comunicativa para ser educativa, deve explorar nas ações de ensino-

aprendizagem as reflexões críticas, tal como Freire (2003) que afirma que não existe um 

diálogo verdadeiro se não houver nos seus sujeitos um pensar crítico. Também Santin 

(2009) mostra a importância destes momentos, afirmando que o diálogo (…) continua 

muito forte como valor pedagógico, retomado pela prática da reflexão. 
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 Tendo isto em consideração, tive o cuidado de criar momentos de reflexão, 

tantos nos instantes iniciais das aulas como nos finais, certificando-me que os alunos 

compreendiam e fazia a ligação entre a matéria e a mensagem que eu lhes transmitia.  

 

“No final da aula juntei todos os alunos e pedi que dessem a sua 

perspetiva sobre a aula, pelo que obtive vários feedbacks positivos acerca do 

desporto praticado, das regras utilizados e, inclusive, da construção da aula.” 

(Reflexão de Aula 52 – Aula de Atividades Físicas e Desportivas 1 – 

23/04/2019) 

 

“Ao passo da semana anterior, no final da aula juntei todos os alunos e 

pedi que apresentassem novamente a sua perspetiva sobre a aula.”  (Reflexão 

de Aula 53 – Aula de Atividades Físicas e Desportivas 2 – 30/04/2019) 

 

5.2.2 Feedback (Pedagógico) 

O feedback pedagógico, é apresentado por Fishman & Tobey (1978), como o  

comportamento de reação que o professor tem em relação à resposta motora do aluno a 

uma tarefa, havendo  o grande objetivo de modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma habilidade, podendo estes surgir de uma fonte interna 

(propriocepção) ou externa ao corpo de quem produz o movimento (Schmidt e 

Wrisberg, 2001). 

Tendo esta definição em consideração, é percetível a importância do mesmo na 

aquisição de capacidades motoras dos alunos. Enquanto docentes, é necessário 

reconhecermos que apenas nos podemos resguardar da utilização do feedback 

extrínseco para a melhoria das capacidades dos alunos, já que desconhecemos a 

capacidade dos alunos em reconhecerem a forma como realizam os seus gestos motores, 

ou seja, a sua capacidade em detetar erros nos movimentos realizados, através da 

comparação da execução planeada com a realizada (Herbert et al, 2003), envolvendo 

este um conhecimento da matéria. 

Magill (2000), por sua vez, afirma que nas fases inicias de aprendizagem, os 

alunos não são capazes de identificar as causas ou origem dos erros, embora 

reconheçam estar a fazer alguma coisa errada. Desta forma, o feedback externo torna-se 
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indispensável à evolução do aluno, pois assegura que são transmitidas informações 

fundamentais ao sucesso da aprendizagem da execução motora. 

O panorama fica animador com os estudos desenvolvidos por autores como 

Santos (2008) ou Freitas et. al (2008), nos quais mostram que as utilizações de 

feedbacks extrínsecos promoveram o aperfeiçoamento biomecânico das técnicas 

utilizadas no skateboarding e na natação, respetivamente. 

Em comunhão com o feedback, deve ser prestada alguma atenção às três fases 

de aquisição da aprendizagem motora apresentadas por Kurt Meinel (1981): 

• Aquisição da forma inicial – primeiro contacto com o gesto técnico; 

• Correção, melhoria e diferenciação – Contínuo envolvimento com a técnica e a 

sua relação com os feedbacks recebidos: numa fase inicial, é importante que o 

feedback esteja centrado no conteúdo informativo, pois os alunos necessitam de 

referências acerca dos movimentos e processos de melhoria execução da 

habilidade (Rosado e Mesquita, 2009; citando Schmidt, 1991); 

• Consolidação e adaptação a mudanças de condições – após ser capaz de cumprir 

as várias determinantes biomecânicas do movimento, ter a capacidade de 

adequar e adaptar aos vários contextos impostos, por exemplo, pela competição. 

 

Tendo em consideração estas três fases, ficam claras duas ideias que estão 

intimamente ligadas ao sucesso do aluno: a existência do erro (Meinel, 1981) e o 

domínio do conhecimento que o professor possui em relação à matéria lecionada 

(Rosado e Mesquita, 2009). 

A existência do erro irá evidenciar uma janela aberta de desenvolvimento do 

aluno, permitindo ao professor, se o identificar, atuar sobre as causas/origens do 

mesmo. 

Já o domínio do conhecimento é essencial para que o professor possa atuar sobre 

essas causas, sendo a atuação tanto melhor quanto maior for o domínio da matéria. 

Criando uma relação de tudo o que foi abordado anteriormente, passamos a 

entender que o feedback, extrínseco e/ou intrínseco, é um mecanismo regulador e 

transformador do comportamento/performance motora dos indivíduos. A aprendizagem 

motora, implica que, à medida que os indivíduos evoluam, cada ajuste (por feedback) 

seja mais preciso (Bouch, 1971).  
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“Nesta aula, para dar feedbacks mais imediatos e assertivos, estive 

sempre mais perto da rede, tendo a noção que isto me levou a perder 

visibilidade sobre alguns alunos nesses momentos. Ainda assim, acho que 

compensou, pois, os feedbacks dados melhoraram em alguns casos, o 

desempenho dos alunos.” (Reflexão de Aula 43 – Aula de Voleibol 10 – 

07/03/2019) 

 

Como tal, é necessário prestar atenção cuidado com as intervenções realizadas, 

procurando ser o mais oportuno possível, tendo em consideração a resposta motora do 

aluno, mas também o ambiente em que a desenvolve (Rosado e Mesquita, 2009). 

Tendo isto em conta, para a emissão de feedbacks, tive o cuidado em seguir a 

sequência de comportamentos apresentada por Piéron e Delmelle (1982), citado por 

Rosado e Mesquita (2009): 

1. Observar e identificar o erro na realização da habilidade motora; 

2. Tomada de decisão (decisão entre reagir ou não reagir – o não reagir poderá 

ser utilizado para perceber se o erro é presente ou casual); 

3. Feedback pedagógico informativo; 

4. Observar as mudanças no comportamento motor do aluno – reação do aluno 

ao feedback; 

5. Observação de uma nova tentativa de realização da habilidade motora e, 

eventualmente, ocorrência de um novo feedback. 

 

“Em termos de feedback, tenho utilizado a estratégia de observar vários 

comportamentos dos alunos e, apenas posteriormente, fazer um feedback 

corretivo, seguindo a lógica do “Ver – perceber se o erro é repetitivo ou casual 

– prescrever!”. (…) Só em escassos casos, realizo feedback corretivo no 

momento, acontecendo sobretudo quando:  

1. Já foram feitas várias correções ao aluno e falta somente melhorar 

uma componente crítica, à qual é feita a correção instantaneamente;  

2. Quando o aluno já tem um excelente desenvolvimento técnico e já lhes 

transmiti que o seu desenvolvimento deve ser feito em prol de aspetos táticos 
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e/ou do desenvolvimento dos restantes elementos da sua equipa (exemplo: fazer 

uma correção à posição na rede, de forma aos alunos estarem laterais à mesma, 

de forma ao passe ser feito o mais paralelo à mesma). 

3. Quando o feedback é coletivo, correspondendo à (falta de) 

organização.” 

(Reflexão de Aula 36 – Aula de Voleibol 6 – 07/02/2019) 

 

Para dar um feedback, também prestei atenção à classificação proposta por 

Maurice Pièron (1997), que os classifica como sendo de aprovação e/ou desaprovação: 

• Aprovação simples: avaliar positivamente o movimento correto. 

• Aprovação específica: ao avaliar positivamente, é indicado o que está a ser bem 

realizado no gesto técnico/movimento tático (ex.: os braços estavam bem 

esticados). 

• Reprovação simples: avaliar negativamente um movimento mal-executado. 

• Reprovação específica: ao avaliar negativamente, é indicado o que está a ser 

mal-executado no gesto técnico/movimento tático (ex.: as pernas não estão a 

subir). 

• Aprovação neutra: quando não é indicado se o movimento é positivo ou 

negativo. 

 

Nos momentos de dar feedbacks, tive em atenção algumas coisas que foram 

sendo ditas nas aulas da Unidade Curricular de Psicologia da Educação. Como tal, 

guardei comigo o facto de haver um papel chave de, no momento de corrigir algo, em 

primeiro lugar, fazê-lo forma positiva (apresentar o que está a ser bem realizado) e, 

somente num segundo momento da correção, apresentar o que pode ser melhorado. 

 

“Para dar o feedback corretivo, tento sempre anteceder de um feedback 

positivo. Por exemplo: “Atenção, estás a realizar X e Y bem, mas se realizares 

Z, vais ver que ainda vai correr melhor” [X, Y e Z correspondem às 

componentes críticas do conteúdo à qual é feita a correção].” (Reflexão de Aula 

36 – Aula de Voleibol 6 – 07/02/2019) 
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5.2.3 Postura nas Aulas 

Desde a década de 90 até os dias atuais, nota-se a complexidade e acréscimo dos 

problemas da educação, em virtude de má disciplina e do baixo nível de sucesso na 

aprendizagem (Kubata; Frões; Fontazanezi; Bernabé; (S/d)). 

Isto revela-se, na componente da postura, um acréscimo de dificuldade, sendo 

necessário tomar providências aquando da lecionação das aulas. 

Atendendo a isto, vejamos os tipos de professores existentes para Nidelcoff 

(1983):  

• Professor Polícia - caracteriza-se pelo autoritarismo. É um professor que 

atua de forma autoritária, sendo o único que fala. Tem por princípio 

manter a disciplina e não ser questionado, sobrepondo os resultados 

finais a qualquer outro interesse. 

• Professor Povo – procura a formação de atitudes, colocando a posição 

de “pessoas” acima de alunos desportistas. 

• Professor Reflexivo – este foi adicionalmente proposto por Mackay 

(2003), sendo aquele que procura, através da pesquisa e conhecimento, 

solucionar problemas habituais de uma aula, motivando os que estão à 

sua volta às práticas reflexivas. Tendo por base o conhecimento geral 

(académico) e os valores pessoais. Mackay afirma que o professor se 

torna capaz de planear aulas mais atrativas e a agir de forma 

determinada, melhorando a prática do ensino. 

 

Ao longo das minhas aulas, julgo que a minha identidade se aproximou, de 

forma híbrida, ao professor reflexivo e ao professor povo. Ao longo das aulas fui 

sempre utilizando a pesquisa de informação para ajudar para proporcionar o melhor 

ambiente de aprendizagem aos alunos, com o intuito de estes evoluírem as suas 

capacidades. Contudo, também apresentei relutância em fazer deles “desportistas”, 

preferindo que estes entendessem o conceito de soft skills e a sua importância na sua 

vida futura, enquanto pessoas e profissionais. 

Nomeadamente, em primeira instância, optava por falar de forma aberta com os 

alunos, mostrando o meu lado e tentando perceber o deles. 
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“Refletindo sobre esta conversa, posso dizer que foi satisfatória. Não fiz 

um discurso, transmitindo apenas ideias e pensamentos, mas sim, fui inserindo o 

tema a abordar e fazendo questões aos alunos, onde eles próprios assumiram os 

comportamentos menos corretos que estavam a ter nas aulas. Percebi, que falar 

com eles abertamente, mostrando o meu lado e, fazendo-lhes perguntas, foi 

muito importante por vários motivos: 

1. Ao questionar, em vez de simplesmente afirmar, suscitei que 

trabalhassem a autonomia e reflexão sobre o seu próprio 

comportamento. Desta forma, evitei também afirmar coisas que os 

fizessem sentir injustiçados, virando-se contra mim; 

2. O facto de perceber o lado deles (como se sentiam e o porquê dos 

comportamentos), permitir-me-á preparar as aulas de encontro com as 

suas vontades (não esquecendo as necessidades).”  

(Reflexão de Aula 6 – Aula de Basquetebol 1 – 04/10/2018) 

 

“Em relação a esta aula, é de assinalar que três alunos foram beber água 

em momento indevido, os quais chamei à atenção para não voltarem a repetir a 

situação. Ao longo da aula, também fui chamando à atenção dos alunos para a 

sua ação com a bola, para estes não enviarem a bola “pelo ar” pois podiam 

criar situação menos agradáveis, fossem incidentes ou acidentes.” (Reflexão de 

Aula 57 – Aula de Atividades Físicas e Desportivas 4 – 15/05/2019) 

 

Contudo, quando necessário, tive de recorrer ao professor polícia, de forma a me 

impor sobre três alunos que tendiam a realizar comportamentos desviantes.  

 

“Em termos de postura, visto que aumentei ligeiramente a minha rigidez, 

senti que as transições e instruções foram favorecidas.” (Reflexão de Aula 40 – 

Aula de Voleibol 8 – 21/02/2019) 

 

“Aproveitei esta aula e, ao longo da mesma, fui chamando à atenção os 

alunos que têm vindo perturbar as aulas anteriores (e a atual) de forma 

constante, contribuindo de forma negativa para o funcionamento e 
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desenvolvimento das mesmas.” (Reflexão de Aula 37 – Aula de Futebol 6 – 

12/02/2019) 

 

Eram três alunos (R, G e P), dois deles (R e G) referências de mau 

comportamento em todas as outras disciplinas, o outro (P) era associado a ser caladinho, 

estando no seu cantinho a fazer desenhos. 

De todo o ano letivo, destaco três situações ao longo do ano letivo que, na minha 

ótica, foram fruto de “dores de cabeça” (acontecimentos de aula) e muita reflexão. 

A primeira, com o aluno G, ocorreu logo nas primeiras aulas do terceiro período, 

onde este após vários avisos, continuou a realizar comportamentos desviantes. De forma 

a corrigi-lo, dirigi-me até perto dele e, de forma exaltada (até em demasia), repreendi-o 

e avisei-o para não voltar a repetir esse tipo de comportamento na aula. Desde essa aula, 

apesar de não sentir que tinha agido corretamente, senti um maior controlo sobre esse 

aluno. Ele não deixou de realizar comportamentos desviantes (apesar de menos 

descomedidos), mas quando o fazia, com um olhar conseguia controlar o aluno. 

Inclusive, foi um dos principais responsáveis pelos bons resultados da sua equipa, em 

qualquer um dos períodos. 

A segunda situação ocorreu já a meados do segundo período, com o aluno R. 

Este aluno, após ser chamado à atenção de uma situação recorrente e desadequada 

(todas as aulas puxava um banco que se encontrava no campo ao lado e deitava-se), 

levantou-se e mostrou o seu desagrado, pontapeando um dos materiais (um outro banco 

que se lá se encontrava). Perante esta situação, ia repetir o que se havia passado no 

primeiro período mas, mesmo antes de agir, decidi respirar fundo e agir de forma 

racional, pelo que me aproximei do aluno, pedi que colocasse as coisas como estavam e 

verificasse o estado do material (caso estivesse estragado, iria assumir os custos) e 

terminei dizendo que não iria fazer mais a parte prática da aula. No fim da aula, o aluno 

dirigiu-se até mim e pediu desculpa, afirmando que tinha agido mal. 

A terceira situação deu-se novamente com o aluno R, já perto do final do 

segundo período. Ele continuava a ser inoportuno junto dos seus colegas, contribuindo 

também para uma aula geral com menor qualidade. Percebendo o valor que este aluno 

dava à parte prática das aulas, decidi ter uma conversa com ele no final da aula, 

avisando-o que se ele voltasse a ter algum comportamento menos correto, não voltaria a 
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fazer as aulas práticas. O resultado desta conversa foi incrível, pois nas aulas que se 

seguiram (do 3º período), ele teve um comportamento exemplar. 

No final desta experiência, sinto que tive um grande crescimento na minha 

postura, conseguindo variar por momentos e de aluno para aluno a minha postura. Penso 

que os comportamentos desviantes foram vitais para o meu crescimento, pois sem eles 

provavelmente não teria refletido sobre a importância da postura do professor de 

educação física. 

 

5.2.4 Modelos de Ensino 

Os modelos de ensino, segundo Metzler (2000), citado por Graça e Mesquita 

(2015), (i) fornecem um plano global e uma abordagem coerente para ensinar e 

aprender; (ii) clarificam as prioridades nos diferentes domínios da aprendizagem e as 

suas interações; (iii) fornecem uma ideia central para o ensino; (iv) permitem ao 

professor e aos alunos entenderem o que está a acontecer e o que virá a seguir; (v) 

fornecem uma estrutura teórica unificada; (vi) apoiam-se na investigação; (vii) 

fornecem uma linguagem técnica aos professores; (viii) permitem uma avaliação mais 

válida da aprendizagem; (ix) facilitam a tomada de decisão do professor dentro de uma 

estrutura de trabalho conhecida. 

Não obstante, Graça e Mesquita (2015) continuam, admitindo que os modelos 

aparecem como um avanço em coerência e intencionalidade relativamente às ideias 

mais fragmentárias de estratégias, procedimentos e habilidades de ensino; como uma 

aprofundamento e uma flexibilização relativamente à ideia mais casuística ou mais 

estereotipada de método; e, finalmente, como uma mudança de escala relativamente à 

ideia mais circunscrita e parcelar do ensino. 

Desta forma, depreende-se que os modelos são uma parte fundamental do ensino 

pois influenciam a forma como planeamos e dirigimos todo o processo de ensino-

aprendizagem, com bases fundamentadas em estudos.  

Ao longo das minhas aulas, procurei utilizar os modelos que me foram ensinados 

ao longo das aulas de 1º ano do Mestrado, pois senti que eram o que mais conseguiam 

aproximar as aulas de um ensino desportivamente coerente e intencional.  
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“foi utilizado um conjunto de modelos de forma híbrida, nomeadamente 

o MED e o TGFU. Estes modelos fogem muito das ideias em que assentam os 

modelos MID (instrução direta – professor como centro do ensino), tornando os 

alunos o centro de todo o processo.” (Autoavaliação–- 2º Período – 12/04/2019) 

 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

Em perspetiva, a escolha pela utilização do MED esteve relacionada com o facto 

de este ser um modelo baseado no play education.  

Este é um modelo criado para proporcionar aos alunos ambientes onde se vive 

uma experiência desportiva autêntica, pois engloba os vários fatores que tornam o 

desporto atrativo, através de uma educação lúdica e contextualizada (Graça e Mesquita, 

2015). 

Não obstante, através do MED, sempre vi a possibilidade de trabalhar e 

desenvolver um conjunto de capacidades de cunho afetivo e social (Graça e Mesquita, 

2015), algo tão importante no desenvolvimento da personalidade dos alunos (e de 

qualquer ser humano).  

Este é um modelo que traz consigo a base de formação segundo três eixos 

(Graça e Mesquita, 2015): 

1. Competência desportiva – domínio das ações motoras e cognitivas que 

permitem um envolvimento minimamente satisfatório nas situações de 

aprendizagem utilizadas nas aulas; 

2. Literacia desportiva – conhece e valoriza as tradições e rituais 

desportivos; 

3. Entusiasmo pelo desporto – é atraído e defende a prática desportiva 

autêntica. 

 

É também um modelo de ensino que, além de ter uma educação orientada para 

os resultados autênticos, também o é para a avaliação autêntica (Siedentop, 1996 citado 

por Graça e Mesquita, 2015), isto porque as aprendizagens e as avaliações são 

realizadas de forma contextualizada, podendo inclusive dizer-se que os momentos de 

avaliação são a continuação dos momentos de aprendizagem. 
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Apesar de toda esta teoria “abrilhantar” o modelo, o principal motivo de o ter 

escolhido foi por eu próprio ter passado pela experiência e ter adorado. Portanto, 

presumo que posso afirmar que a teoria, neste caso, converteu-se na prática. 

Com a utilização do MED nas aulas, percebi que consegui um modo de 

transmitir uma educação mais lúdica e contextualizada, havendo sempre uma adaptação 

tal, que era capaz de proporcionar um ambiente desportivo autêntico, criado pelo 

contexto desportivo significativo que se foi construindo ao longo das aulas, culminado 

com um evento final (treino-competição: aqui o treino acaba por ter mais valor que a 

competição, passando a mensagem que o esforço prévio à competição [exemplo: o 

estudo contínuo antes do exame], acaba sempre por prevalecer). 

Contudo, tendo a perfeita noção que os alunos nunca tinham tido uma 

experiência idêntica e que o interesse sobre a Educação Física não era o maior, fiz 

algumas modificações ao modelo (que [julgo], são permitidas pelo mesmo), adaptando e 

aplicando na turma, de forma a promover o maior interesse pela disciplina. Desta forma, 

considerei os seis fatores propostos por Siedentop (1994), que que caraterizam o MED, 

no sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas (Graça e Mesquita, 

2015): filiação, competição formal, registos estatísticos, festividade, evento culminante, 

épocas. 

- Filiação – promoção da integração dos alunos em equipas – através da 

filiação juntei alunos de diferentes grupos, onde estes interagiram e trabalharam 

em conjunto em prol dos objetivos e interesses comuns. Não só por isto, mas 

também porque por diversas vezes, observei alunos a motivar os colegas da 

própria equipa a tentar fazer melhor ou a explicar como se faz um gesto técnico 

(ainda que eu tivesse de intervir). Posso também mencionar que, apesar de o 

vermos de forma mais assente nos Eventos Culminantes, os alunos assumiram 

diferentes papéis, tornando as aulas mais controladas (liberta o trabalho de estar 

a gerir e observar os erros, permitindo que sejam feitos feedbacks mais corretos 

e assertivos). 

- Competição formal – quadro competitivo estabelecido por 

mecanismos que promovem a igualdade de participação - este foi um elemento 

crucial desde a primeira aula em que foi aplicada o MED. O facto de colocar 

mais competição, sobretudo nos exercícios mais simples, foi motivo suficiente 



 

74 

 

para os alunos, de forma individual e coletivamente, aumentarem o seu 

envolvimento, fosse por motivação intrínseca ou extrínseca. Neste quadro 

competitivo foram apenas considerados os comportamentos/resultados de cada 

equipa e do fair-play, abandonando por completo a ideia de utilizar registos 

individuais (esses serviriam apenas para distinções na avaliação sumativa). 

- Registos estatísticos – apesar de nas aulas eu ser o responsável por 

apontar os resultados, cada equipa era responsável por contar os seus próprios 

pontos. Ainda para mais, quando havia alunos que não faziam a aula prática, eles 

é que ficavam responsáveis pelos registos estatísticos. Nos Eventos Culminantes, 

os alunos eram totalmente responsáveis por garantir este registo, tanto nos jogos 

da fase de grupos como nos jogos para 3º e 4º lugar e final. 

- Festividade – a celebração, os feitos conjuntos e individuais – este foi o 

ponto que tive de alterar de forma a não perder os alunos. Apesar de eu achar 

que seria uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem, abdicar deste 

ponto surgiu em dois momentos: o primeiro, foram as caraterísticas dos alunos; 

o segundo, foi a sugestão de não o fazer por parte do professor cooperante. 

Ainda assim, julgo que abdicar deste fator “não estragou” tudo o que foi feito e 

conseguido ao longo do ano letivo. 

- Época desportiva – todas as aulas que antecediam a realização dos 

Eventos Culminantes – foi todo o conjunto de aulas que serviam como treino 

para a competição final, o Evento Culminante. As aulas, dado o caráter 

competitivo dos alunos e a necessidade de lecionar conteúdos, foram sendo 

adaptadas em termos de regras e mecanismos para que promovessem a 

oportunidade de participação igualitária, contribuindo para a inclusão de todos 

os elementos das equipas, independentemente do seu nível de habilidade motora. 

- Evento culminante – sucessão de torneios que visa colocar fim à época 

desportiva – este foi último momento de contacto dos alunos com cada uma das 

modalidades, pelo que posso apenas afirmar que foi fantástico: o envolvimento, 

a motivação, as estratégias, a organização e caráter lúdico que os alunos impõem 

nestas aulas é incrível. Este é sem dúvida o ponto alto da utilização do MED e só 

tenho que mostrar a minha satisfação com cada um dos eventos realizados. 
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“A utilização do MED nesta Unidade Didática foi muito importante para 

o desenvolvimento das aulas, pois a partir do momento em que apliquei este 

modelo, notei mais empenho e motivação nas aulas, além de um maior sentido 

de cooperação e comprometimento.” (Reflexão MEC Voleibol – 2º Período – 

18/04/2019) 

 

TGFU – Modelo de Ensino dos Jogos para a Sua Compreensão 

O TGfU é um modelo que compreende a evolução das habilidades motoras 

através da compreensão tática do jogo. Neste modelo, o professor deve seguir a seguinte 

ordem de funções (Turner e Martinek, 1999 citados por Graça e Mesquita, 2015): (a) o 

professor estabelece a forma de jogo; (b) o professor observa a exercitação; (c) o 

professor e os alunos investigam o problema tático e as soluções; (d) o professor 

observa o jogo; (e ) o professor intervém para melhorar as habilidades; (f) o professor 

observa o jogo e intervém para ensinar. 

É necessário também prestar atenção às seis fases de um ciclo, apresentado por 

Werner et al. (1996, citados por Graça e Mesquita, 2015): 

1. Forma de jogo vs aluno – dar uma experiência (forma de jogo) adequada 

ao nível e à idade dos alunos; 

2. Apreciação do jogo – confronto com o regulamento, funcionalidade e 

lógica acontecimental; 

3. Consciência tática – compreensão das táticas; 

4. Tomada de decisão (o que fazer? Como fazer?) – contextualizar a tomada 

de decisão, através da escolha das habilidades motoras adequadas aos 

constrangimentos de jogo. 

5. Habilidades do jogo – aperfeiçoamento das habilidades motoras; 

6. Performance – integração dos pontos anteriores. 
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Figura 19 - Revisão do Modelo TGfU proposta por Kirk e Macphail (2002). 

 

Através da utilização deste modelo, encontrei a perfeita harmonia com o a 

utilização do MED que, da mesma forma, procura dar aos alunos um estilo de 

descoberta guiada (era partilhado um documento com instruções gerais dos movimentos 

técnicos, mas raramente foi realizada uma demonstração das técnicas nas aulas), onde 

os alunos foram expostos continuadamente a situações-problemas, onde tinham de 

encontrar soluções técnicas e estratégicas (táticas) para ultrapassá-los, ficando os 

resultados das equipas dependentes da contribuição de todos os seus elementos 

(relembrar que o fator filiação é importante para o reforço da motivação e 

aprendizagem, além de estudos mostrarem que promove os alunos a não desistirem). 

Tendo isto em consideração, tentei sempre dar problemas (exercícios) aos 

alunos, manipulando-os à medida que estes iam evoluindo, de forma a criar novas 

exigências técnicas e estratégicas (táticas). 

Em termos de problemas da utilização deste modelo, apenas tenho a apontar que 

enquanto planeava as aulas tentava colocar exercícios que todos os alunos fossem 

capazes de dar resposta, o que pode levar a que o nível/exigência da aula seja abaixo do 

necessário para alguns (ainda assim, promovia junto destes a sua importância no 

desenvolvimento dos restantes colegas). 

 

Em suma, acho que a experiência na utilização destes modelos em consonância 

ficou comprovada como positiva, sobretudo se considerarmos os resultados da evolução 
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dos alunos (L e FG no voleibol e como se envolveram no futebol; VC, que praticou 

badminton e ainda assim admitiu ter evoluído vários aspetos) e a forma como os 

despertou para as aulas (com o interesse de pontuarem). Percebi também que o MED 

acaba por ser muito adaptável às turmas/alunos como que nos deparamos, pois fi-lo com 

o 12º ano e percebi que não acaba por ser muito diferente de o aplicarmos na sua 

plenitude, isto porque o mais importante foi aumentar a forma e quantidade de 

envolvimento dos alunos. 

 

5.2.5 Avaliação 

A avaliação, um processo hoje em dia utilizado nas mais diversas áreas 

profissionais, surgiu como forma de “medir” o comportamento humano (Pinto & 

Santos, 2006b), que teve as suas origens em diversos fatores: i) A transformação da 

escola; ii) O alargamento da escolaridade a todos; iii) As preocupações de natureza 

científica; iv) As transformações sociais; v) O insucesso de um número considerável de 

alunos; vi) A articulação entre profissão e diplomas escolares; e vi) Os estudos 

efetuados por autores que se debruçaram sobre este constructo (Guba & Lincoln, 1989; 

Pinto & Santos, 2006b citados por Correia, 2017). 

Em termos da sua definição, percebemos que diferentes autores partilham alguns 

aspetos, nomeadamente a recolha de informações acerca de alguém ou algo, contudo 

apresentam algumas variâncias. Vejamos abaixo: 

Para Lalourcade (1972), citado por Carrasco (1989), a avaliação é a 

interpretação de uma medida em relação a uma norma preestabelecida. 

Pacheco (1996), considera que o termo avaliação integra uma variedade de 

significados, querendo dizer — segundo consulta no dicionário — determinar a valia ou 

valor de, apreciar o conhecimento de, (…). 

Para Miras e Solé, citados por Mesquita e Graça (2012), o processo de avaliação 

diz respeito à recolha e interpretação de informações acerca dos alunos, utilizadas 

posteriormente para as tomadas de decisões em relação à estruturação e organização do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Pinto e Santos (2006b) consideram que é uma medição da diferença existente 

entre o modelo do professor e a capacidade de reprodução que o aluno tem de o fazer. 
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Apesar das pequenas diferenças que notamos de autor para autor, é claro que as 

definições apresentadas tendem a ter por base a “recolha de informações” ou o “parear 

da qualidade e/ou quantidade” de uma aprendizagem.  

Porém, sou da opinião que temos de interpretar a avaliação e os seus processos 

como uma etapa importante do processo ensino-aprendizagem e que estes momentos 

não se devem esgotar nos resultados obtidos (Dias, 2017).  

Portanto, quando fazemos uma avaliação, temos de tornar este um momento dos 

alunos e para os alunos, percebendo as suas motivações, as suas crenças, os seus gostos, 

as suas vontades e, de forma mais direta, dar importância à variância do seus 

comportamentos em aula, que podem representar o seu interesse na aula ou a 

demonstração de um estado de espírito afetado por fatores externos e impotentes à aula. 

Não obstante, temos de considerar a constante evolução e recorrente necessidade 

de adaptar a avaliação, o que leva a constantes permutas na forma como o fazemos, 

ideia reconhecida por Pinto e Santos (2006b), onde afirmam que estes são afetados pela 

evolução da sociedade, dos sistemas de ensino, das relações destes com o mundo de 

trabalho e com a própria cultura escolar determinada nos currículos.  

Isto remete-nos à necessidade de refletirmos realmente sobre o nosso papel 

enquanto professores e responsáveis pela função da avaliação de pessoas (além de 

alunos) e à construção e utilização de estratégias de avaliação que sejam coerentes com 

todo o trabalho (evolução) dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  

Ao realizar cada momento de avaliação, tentei usar o máximo de conhecimento 

que tinha dos alunos, não me cingindo apenas à sua execução motora, mas também ao 

seu estado de espírito.  

Para lá disto, procurei sempre conhecer e “guardar” a melhor nota dos alunos, 

sobretudo dos alunos menos dotados a nível motor que se empenhavam nas aulas e 

dedicavam muito esforço para melhorar as suas capacidades. 

No fundo, tentei tornar os vários processos de avaliação uma parte integrante do 

processo ensino-aprendizagem e nunca como algo suplementar, com a finalidade de 

tornar cada aluno em um número. 

Associadas ao conceito de avaliação das aprendizagens dos alunos estão as 

modalidades sumativa, formativa e diagnóstico. 
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Avaliação Diagnóstica 

Esta é uma avaliação que, tal como indica, serve para fazer um diagnóstico de 

algo, nomeadamente das capacidades e conhecimentos que os alunos têm em relação a 

um conteúdo. 

Este tipo de avaliação tem particular importância nos processos de ensino-

aprendizagem, visto que nos permite recolher informação sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos: os cientificamente aceites, os não adquiridos ou os cientificamente 

não aceites (Wellington, 2000, citado por Leite, 2000). 

Este foi um instrumento que apliquei na primeira aula das Unidades Didáticas. 

É, sem dúvida, um meio de recolher informação muito vantajoso, que vai ter 

importância na forma como planeamos e gerimos o processo ensino-aprendizagem. 

 

“A primeira aula, naturalmente, foi destinada à avaliação diagnóstica, 

de forma a poder programar os vários conteúdos a lecionar.” Reflexão MEC 

Badminton – 1º Período – 16/12/2018) 

 

 

“A primeira aula, como referido acima, foi destinada à avaliação 

diagnóstica, de forma a poder programar os vários conteúdos a lecionar ao 

longo do período. A importância desta avaliação reflete-se em todas as aulas da 

modalidade, pois este é o instrumento base que nos permite perceber qual o 

comportamento dos alunos na modalidade de forma a que, de acordo com o 

programa nacional, criar um conjunto de conteúdos a lecionar adequados ao 

seu grau de desenvolvimento.” Reflexão MEC Voleibol – 2º Período – 

16/12/2018) 

 

No entanto, não posso deixar de admitir que é algo muito custoso, pois exige 

conhecer muito bem as várias ações motoras que compõem a modalidade a ser 

praticada, ter a capacidade de observar a sua realização (sobretudo os detalhes dos 

movimentos), e além disto, a escolha das estratégias a utilizar para o fazer. 
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 “(…) realizar uma avaliação diagnóstica requer muito cuidado, 

planeamento e conhecimento, tendo um alto nível de dificuldade.  

Planeamento, pois é necessário ter uma estratégia para avaliar uma 

grande quantidade de alunos num tempo algo reduzido e, ao mesmo tempo, 

mantê-los empenhados e motivados para a aula. 

 Cuidado, porque é preciso ter o mesmo critério para todos os alunos, de 

forma a não os prejudicar (dizer que eles fazem uma técnica, quando na 

realidade não o fazem, aquando da avaliação sumativa pode apresentar 

regressão, prejudicando o aluno). 

Conhecimento, porque se não tivermos em mente as componentes 

críticas de cada técnica/batimento, não estaremos a avaliar de forma correta.” 

Reflexão de Aula 3 – Aula de Badminton 1: avaliação diagnóstica – 11/09/2018) 

 

Por isso mesmo admito que, apesar das avaliações que eu fiz terem corrido bem 

e achar que foram importantes ao planeamento das Unidades Didáticas, tenho uma 

enorme margem a desenvolver no futuro, seja da forma como observo, como das 

estratégias utilizadas.  

 

Avaliação Formativa 

A avaliação formativa é sobretudo reguladora, pois decorre ao longo de todas as 

aulas, seguindo a par e passo todo o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo 

informações acerca do que está a correr bem e o que é necessário melhorar, tornando-se 

um dos tipos de avaliação que mais capacidade tem de contribuir para a qualidade da 

aprendizagem, pois os seus resultados devem ter reflexos imediatos nos processos de 

ensino e de aprendizagem (Black, 1998; Wellington, 2000 citados por Leite, 2000), por 

outras palavras, corresponde a uma avaliação interativa, focada nos processos 

cognitivos dos alunos e associada aos processos de feedback, de regulação, de 

autoavaliação e de autorregulação das aprendizagens (Fernandes, 2006). 

Este tipo de informação é tão importante e completo, que possui funções 

diagnósticas e orientadoras no processo contínuo de ensino e de aprendizagem (Dias, 

2017). 
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Numa fase inicial do estágio, mais propriamente, ao longo do primeiro período 

letivo, eu utilizei este tipo de avaliação, mas ignorei parte do seu potencial. 

Apercebendo-me das dificuldades sentidas aquando da avaliação sumativa desse 

período, refleti sobre o que havia feito e alterei a minha forma de atuar.  

No segundo período, decidi copiar os dados da avaliação diagnóstica e, de aula 

para aula, ia realizando atualizações acerca do desempenho dos alunos, deixando 

algumas notas por escrito (para melhor compreender os comportamentos dos alunos). 

Isto permitia-me preparar-me melhor para as aulas, pois tinha sempre a base de quais as 

dificuldades de cada aluno, o qual me permitia adaptar as aulas ao ritmo de 

aprendizagem dos alunos (por exemplo: pela escolha dos exercícios). 

Além do que referi anteriormente, esta atualização constante da avaliação dos 

alunos, privilegiada pela avaliação formativa, tornou a minha tarefa mais simples 

aquando da avaliação sumativa, pois já tinha uma tabela com as notas preparadas, 

servindo esse momento para tirar certezas do que lá estava. 

Um outro exemplo da sua importância aquando do meu desempenhar de 

funções, foi no terceiro período, na Unidade Didática de Atividades Físicas e 

Desportivas, onde este tipo de avaliação permitiu-me obter uma avaliação dos alunos 

mais congruente, visto que de aula para aula eu dava uma nota ao desempenho dos 

alunos (onde incluía o esforço, empenho e participação; enquanto isso, deixava para 

segundo plano a atuação motora). 

 

Avaliação Sumativa 

Este tipo de avaliação resume-se à classificação das aprendizagens realizadas 

pelos alunos. É uma avaliação que surge num momento final. 

Dado que surge no final do processo, a avaliação sumativa tem pouca 

capacidade de contribuir para a promoção da aprendizagem (Wellington, 2000). 

Como foi referido na avaliação formativa, este foi um tipo de avaliação em que 

tive muitas dificuldades em realizar no primeiro período, mas, com a mudança de 

abordagem na preparação deste momento, todo o processo acabou por simplificar-se. 

 

“No final do período, apesar de não estar no planeamento da Unidade 

Didática, foi realizado um Evento Culminante. Para rentabilizar as aulas 
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perdidas, decidi realizar o Evento Culminante no dia de avaliação sumativa. 

Esta foi uma estratégia que adotei no semestre passado e que foi árdua, devido 

ao conjunto de tarefas que tinha de realizar. Neste período, adotei a mesma 

estratégia, mas para essa aula trouxe já uma grelha com várias avaliações, 

remetidas ao que foi observado ao longo das aulas. Sem dúvida ter dúvidas, 

achei esta estratégia muito agradável, pois facilita todo o processo da avaliação 

sumativa, porque: 1. Não coloca pressão no momento de avaliação sumativa; 2. 

O facto de ter a grelha com vários valores, apenas tenho de confirmar a nota e, 

se necessário, alterá-la; 3. Tenho maior liberdade para assumir outras funções 

e, ao mesmo tempo, continuar a avaliar.” Reflexão MEC Voleibol – 2º Período 

– 16/12/2018 
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6. Participação na dimensão Escola-Comunidade 

6.1. Atividades da Escola 

O grupo de Educação Física, à partida para o início do ano letivo 2018/2019, 

elaborou um plano anual de atividades que tinha em vista a realização de torneios 

correspondentes a várias modalidades e para todos os ciclos de ensino. 

O principal motivo da elaboração deste documento e, fundamentalmente, das 

atividades, era juntar o maior número de alunos (e outros atores da comunidade), no 

sentido de dar-lhes a oportunidade de experimentarem a prática desportiva (para os que 

não têm este hábito) e, sobretudo, incutir-lhes o gosto pela prática de exercício físico. 

Mais importante do que haver o simples desejo de realizar estes torneios, foi a 

adesão que estes torneios tiveram, muitos deles ultrapassando os 200 participantes.  

Estes torneios, estando a sua principal missão ligada à prática desportiva, 

acabam por ter uma relevância noutros fatores como a socialização e o desenvolvimento 

das capacidades daqueles que os organizam – a organização destes torneios recaíam 

sobre os alunos dos cursos profissionais de desporto. 

Tendo isto em consideração, posso afirmar que no meu caso, em cada torneio 

que participava, ganhava uma nova perspetiva sobre a organização de eventos, pois 

estes eram adaptados consoante a modalidade e os espaços disponíveis. Assim sendo, 

tenho todo o gosto em afirmar que estas foram experiências enriquecedoras e que 

certamente irão contribuir para o meu futuro enquanto docente, mas também enquanto 

pessoa – enriquecimento da minha identidade pessoal e profissional. 

No total foram organizadas 18 atividades desportivas dos mais variados 

desportos, tendo o primeiro torneio acontecido no dia 8 de outubro de 2019 e o último a 

ficar marcado para os dias 11 a 14 de junho. 

Apesar de ter interesse em ajudar na organização dos vários torneios, por vezes 

foi impossível, pois ou estive a dar aula ao mesmo tempo que decorriam os torneios ou 

deparava-me com algumas questões pessoais que tornavam impossíveis a minha 

presença. 

Abaixo, apresento a minha participação e reflexão nos torneios nos quais 

participei. 
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6.2 Participação nas Atividades 

Nos pontos seguintes serão apresentadas as atividades organizadas e 

proporcionadas pelo grupo de Educação Física para todos os alunos da escola, aos quais 

tive a oportunidade e privilégio de participar. 

 

6.2.1. Atividade de Corta-Mato 

Dia 20 de novembro de 2018, o dia que marca a realização do corta-mato da 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. 

Por motivos meteorológicos, a data de realização do corta-mato teve de ser 

adiada (estava marcado para dia 7 de novembro), ficando o dia da atividade remarcado 

para o dia assinalado, dada a disponibilidade do calendário. 

Neste dia, juntaram-se docentes e turmas de desporto, de forma a haver uma 

maior facilidade na organização e realização do evento que juntou algumas centenas de 

alunos (inscreveram-se 240 alunos). 

Esta atividade tinha início às 8h00, ficando marcado para todos os docentes de 

Educação Física e participantes se juntarem no pavilhão da escola, de forma a 

deslocarem-se grupo para o local da atividade. Apesar de essa ter sido a hora marcada, 

alguns atrasos fizeram com que a saída ocorresse mais tarde, por volta das 8h30. 

A chegada ao local da atividade, que era relativamente perto, foi conseguida por 

volta das 8h55. Durante alguns minutos os professores estiveram a trocar impressões e 

foi por volta das 9h20, que se iniciou a chamada dos alunos, de forma a marcar presença 

aos mesmos (para futuros efeitos de justificação de faltas e para obter uma estimativa 

dos participantes). 

Pouco depois da chamada, foi realizada uma volta de reconhecimento para os 

alunos que assim o desejassem por acharem necessário, comandada por um dos 

docentes. 

Após a volta de reconhecimento, os alunos foram organizados e postos em 

sentido para iniciar a atividade, sendo esta realizada por idades (categorias) e géneros. 

A atividade decorreu de forma muito natural, percebendo-se a satisfação dos 

alunos ao longo da sua participação. No fim, foi também realizada a tão desejada 

entrega de prémios, onde foram premiados os três melhores classificados por género e 

categoria. 
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Apesar da satisfação conseguida no evento, foram encontrados alguns aspetos 

positivos, mas também alguns aspetos negativos. Em termos dos aspetos positivos: 

1. A pista (trajeto) foi montada de forma antecipada às provas por docentes que 

se fizeram presenciar mais cedo no local da atividade, estando pronta à hora 

marcada para o início da atividade. 

2. Durante o evento ocorreram um baixíssimo número de incidentes, muito 

devido à boa sinalização do mesmo e, em termos meteorológicos, estar um 

clima muito satisfatório. Em conformidade, os poucos acidentes que 

aconteceram foram coisas muito simples, contando com apoio imediato. 

3. A quantidade de elemento envolvidos, sejam eles da organização (docentes, 

estagiários e alunos cooperantes) ou os participantes, mostram como esta 

atividade tem apresentado ao longo dos anos uma boa dinamização e 

organização, promovendo o interesse contínuo na realização do mesmo. 

4. Houve uma disposição dos elementos da organização ao longo de vários 

postos ao longo do percurso, que permitiam perceber se os alunos faziam 

batota (prejudicando os que faziam a atividade corretamente). 

5. Alguns aspetos, que estavam a correr menos bem (como por exemplo a 

entrega e anotação dos dorsais de forma aleatória), foram corrigidos 

prontamente (foram dados segundo a ordem dos alunos na folha), facilitando 

o papel dos que estavam espalhados pelo espaço da prova a anotar os alunos 

que passavam.  

 

Em termos de aspetos negativos, existem alguns que foram notados, cuja 

melhoria, poderá facilitar os organizadores e o próprio decorrer da atividade. 

1. Para os novos docentes, estagiários e alunos das turmas de desporto que 

participaram na organização, poderia ser feito, de forma antecipada, uma 

distribuição das tarefas e uma descrição das mesmas. 

2. Durante o evento, muitos alunos que deviam fazer parte da organização 

ficaram em mesas sem fazer nada, podendo contribuir de outra forma.  

 

Por outro lado (referente ao ponto 2), alguns alunos ficaram em postos (refiro 

como exemplo o meu) que, por alguns momentos esteve lotado de pessoas, acababando 



 

90 

 

por haver alguma confusão na marcação dos alunos que passavam. Mais explicitamente, 

ficavam dois elementos da organização a assinalar os elementos do sexo feminino que 

passavam e dois a marcar os do sexo masculino. Alguns alunos cooperantes acabaram 

por se aproximar, dando informação aleatória dos que passavam, criando alguma 

confusão nas marcações. Como referido no início deste ponto, se fossem criados mais 

postos, a prova teria mais controlo e ter-se-ia evitado este tipo de problemas. 

 

6.2.2. Atividade de Futsal (Fase de Grupos) 

No dia 29 de janeiro de 2019, realizou-se na escola o Torneio de Futsal 

(eliminatórias) para o 2º e 3º ciclo de ensino.  

A organização deste torneio ficou a cargo dos responsáveis pelo Desporto 

Escolar, pelo Grupo de Educação Física e pelos alunos do Curso Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva e do Curso Técnico de Desporto. 

Com o objetivo de criar hábitos de prática desportiva regular e desenvolver 

valores e atitudes de cooperação e espírito de entreajuda, o intuito da realização deste 

torneio situou-se no juntar o máximo de alunos possíveis, algo que se verificou, dado o 

número de equipas (e correspondentes alunos) participantes. 

Relativamente ao torneio, este teve início enquanto eu lecionava a minha aula, 

nomeadamente com a realização do teste teórico, algo que envolveu os 90 minutos. A 

partir do fim da minha aula, fiquei disponível para me juntar à organização do torneio e 

ajudar da maneira que fosse necessária. 

A minha participação no torneio acabou por ser muito simples, devido ao 

número de elementos presentes (sobretudo os alunos dos cursos técnicos), onde estive 

alguns instantes no marcador/placard do resultado, ajudei a organizar as equipas que 

jogavam chamando-as para o campo ou ajudando a montar as balizas mais pequenas, 

que eram necessárias para os jogos dos mais novos. Em alguns momentos também 

ajudei na arbitragem, através do aconselhamento ou da participação direta. 

No fim, o torneio acabou por ter um balanço muito positivo, nomeadamente o 

número de alunos participantes, o formato e desenvolvimento da competição, o bom 

comportamento observado ao longo da competição e também por o horário proposto ter 

sido cumprido. Também julgo que, a forma como os alunos libertaram as suas emoções 

foi determinante ao decorrer do torneio, pois acabou por dar-lhe “muita vida”.  
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Em suma, saliento alguns aspetos positivos: 

• O facto de envolverem os alunos dos Cursos Técnicos (com ligação ao 

desporto) é muito positivo, pois além de “livrar algum peso dos ombros” 

dos professores, é também um momento de formação dos alunos na 

organização de eventos, fazendo-os crescer nesta área, através do 

entendimento das fases e dos processos respetivos ao seu 

desenvolvimento; 

• Apesar do grande número de participantes, os organizadores conseguiram 

manter constantemente a organização dos jogos, conhecendo as posições 

das equipas que estavam fora, realizando rapidamente as transições entre 

os jogos a terminar e os jogos a iniciar. 

• O bom comportamento e constante respeito ao longo dos jogos, além da 

forma como os participantes viveram as emoções do desporto;  

 

Em termos de aspetos a melhorar, apenas tenho uma menção a fazer: 

• Os organizadores do torneio deverão ter algum cuidado com os alunos que 

estavam nas bancadas, pois em certos momentos só estavam interessados 

em ter comportamentos desadequados, “mandando bocas” para os que 

jogavam ou fazendo brincadeiras que podiam ferir a integridade física dos 

seus colegas – destes comportamentos observados, percebi que eram 

realizados por alunos que não estavam a participar no torneio. 

Fica ainda a observação acerca do bom desempenho da equipa formada por 

alunos da turma de 9º ano da minha colega de núcleo de estágio, que se classificaram 

para a fase final a realizar-se numa fase mais avançada do calendário letivo. 

 

6.2.3. Atividade de Futsal (Fase Final) 

No dia 4 de abril de 2019, realizou-se na escola o segundo Torneio de Futsal, 

este relativo à fase final do 2º e 3º ciclo de ensino (segunda parte do torneio de futsal 

realizado no dia 29 de janeiro), mas também o seu formato completo (fase de grupos e 

fase final) para o secundário.  

A organização deste torneio ficou a cargo dos responsáveis pelo Desporto 

Escolar, pelo Grupo de Educação Física e pelos alunos do Curso Técnico de Apoio à 
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Gestão Desportiva e do Curso Técnico de Desporto, tendo por principal objetivo o 

estimular e desenvolver hábitos desportivos e apurar por idades as equipas finalistas e 

respetivos campeões. 

Relativamente ao torneio, este dividiu-se em duas fases: a primeira fase 

aconteceu na parte da manhã, onde se realizaram os jogos relativos à fase final do 2º e 

3º ciclo; a segundo fase, aconteceu na parte da tarde, com a realização do torneio 

destinado apenas ao secundário. 

Em termos do que aconteceu na primeira fase, o propósito seria encontrar os 

finalistas do torneio, pelo que poderá entender-se como um torneio de eliminação.   

Assim, foram-se realizando vários jogos, consumando os dois finalistas para cada ano 

de ensino. Obtidas as equipas que iriam disputar as diferentes finais, foram realizando 

esses mesmos jogos por ordem de ano de ensino (primeiro o 5º ano, depois o 6º ano, 

etc). 

Relativamente à minha participação nesta fase do torneio, foi muito simples: 

fiquei a observar os jogos e, se necessário, chamava as equipas que iam jogar. Tive 

também um papel de ajudar o árbitro dos jogos (arbitrei um jogo – no 2º ciclo, que tinha 

a divisão do campo) no caso de ele tomar alguma decisão (extremamente) errada e ainda 

fiquei responsável pelo marcador/placard em um dos jogos. 

Esta participação mais reduzida (em relação à primeira fase do torneio) 

aconteceu devido ao número de elementos organizadores disponíveis (sobretudo os 

alunos dos cursos técnicos) para o número de equipas participantes, que era elevado e 

estavam bem coordenados. 

Numa fase média do torneio, tendo em consideração que tinha uma aula para 

lecionar, tive de abandonar o torneio. 

A partir do fim da minha aula (que terminou mais cedo, dado ter sido dedicada a 

uma palestra), fiquei disponível para me juntar à organização do torneio e ajudar 

novamente no que fosse necessário. Após voltar, não tive tarefas a realizar, pelo que 

somente observei os jogos restantes (finais de cada categoria). 

Na segunda fase deste torneio, limitei-me somente a realizar o registo no 

marcador/placard e a observar os jogos. Infelizmente, nesta segunda fase do torneio, 

dois alunos acabaram por ter comportamentos menos corretos dentro de campo. Apesar 
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disto, o torneio não se tornou menos interessante, mantendo-se a competitividade, a 

motivação e o interesse nos jogos. 

No fim, o torneio acabou por ter um balanço muito positivo, nomeadamente o 

formato e desenvolvimento da competição, além do bom comportamento observado ao 

longo da competição (à exceção da menção realizada no parágrafo anterior). O horário 

proposto acabou por ser ligeiramente ultrapassado (15 minutos), que não sendo 

significativo, em nada alterou a motivação e empenho dos alunos. 

Em suma, saliento alguns aspetos positivos: 

• A divisão horária que teve em consideração o horário dos alunos, 

promovendo a disponibilidade de participação do maior número de alunos 

possível – os horários foram estabelecidos para terminar às 13h, pelo que 

os mais novos têm, normalmente, os seus pais à espera a essa hora; 

• O facto de envolverem os alunos dos Cursos Técnicos (com ligação ao 

desporto) é muito positivo, pois além de “livrar algum peso dos ombros” 

dos professores, é também um momento de formação dos alunos na 

organização de eventos, fazendo-os crescer nesta área, através do 

entendimento das fases e dos processos respetivos ao seu 

desenvolvimento; 

• A forma como os organizadores conseguiram manter constantemente a 

organização dos jogos, conhecendo as posições das equipas que estavam 

fora, realizando rapidamente as transições entre os jogos a terminar e os 

jogos a iniciar; 

• O comportamento e respeito ao longo dos jogos (excetuando-se a situação 

mencionada acima), além da forma como os participantes viveram as 

emoções do desporto;  

• Utilizar um aluno com equipamento de árbitro tornou todo o torneio mais 

interessante, aproximando-o da realidade desportiva. 

Em termos de aspetos a melhorar, apenas tenho uma menção a fazer: 

• Fica a mesma crítica do torneio anterior, os organizadores do torneio 

deverão ter algum cuidado com os alunos que estavam nas bancadas, pois 

em certos momentos estavam a ter comportamentos desadequados e que 

em nada ajudavam o torneio. 
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Fica ainda a observação que o último jogo disputado foi a final dos alunos de 9º 

ano, disputado e vencido pela equipa formada por alunos da turma de 9º ano da minha 

colega de núcleo de estágio. 

6.2.4. Dia do Voleibol 

No dia 1 de janeiro de 2019, segunda-feira, realizou-se na escola o Dia do 

Voleibol para o 2º, 3º ciclo de ensino e secundário, consumado com a realização de um 

torneio.  

A organização deste torneio ficou a cargo dos responsáveis pelo Desporto 

Escolar, pelo Grupo de Educação Física e pelos alunos do Curso Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva e do Curso Técnico de Desporto, tendo como principais objetivos 

estimular e desenvolver hábitos desportivos e, consequentemente, acumular o maior 

número de alunos participantes. 

Relativamente ao desenvolvimento do torneio, este teve início logo pela manhã. 

Aqui começou a surpresa para mim, pois notou-se de imediato uma boa organização do 

torneio, havendo uma divisão em três campo: no campo sul ficaram as crianças de 2º 

ciclo, estando esse terço de campo dividido em vários campos, onde se enfrentavam 

equipas em 2x2; no campo central centro, ficaram as equipas dos alunos de 7º e 8º ano, 

que se enfrentavam em jogos de 4x4, com o campo a ter metade das medidas oficiais; 

finalmente, no campo norte, com as medidas de campo oficiais, enfrentavam-se as 

equipas com alunos de 9º ano. 

A minha participação no torneio, em geral, foi centrada no campo norte. Neste 

campo, as minhas tarefas foram sobretudo auxiliar a pessoa que estava no 

marcador/placard e fazer ponte do resultado que estava a ser assinalado no papel 

“oficial” que era entregue na “secretaria”. Tive também as minhas tarefas associadas à 

arbitragem, pois auxiliei os alunos em várias ocasiões acerca de algumas situações que 

se tinham passado (não sobrepunha a minha decisão, apenas opinava sobre o que achava 

do que se tinha passado, remetendo a decisão final para os alunos que estavam a 

arbitrar). 

Por vezes, também acompanhei as equipas que iam entregar o papel do resultado 

final à secretaria ou era o intermediário de ligação entre a secretaria e o que se passava 

no campo norte (por exemplo: houve uma questão sobre o que seria feito após a 
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conclusão dos jogos da primeira fase de grupos, ao qual eu fui esclarecer o assunto e 

sobre como se iria processar a passagem). 

Eventualmente, eu e a minha colega de núcleo tivemos de nos ausentar, pois 

tínhamos a reunião semanal com o professor cooperante. 

Após o fim da reunião, voltamos a ajudar onde fosse necessário. Pouco tempo 

depois de chegarmos, o torneio (de 2º e 3º ciclo) teve o seu fim. 

No horário da tarde, o torneio voltou ao ativo, com a participação dos alunos de 

secundário. Este torneio foi disputado no campo de voleibol oficial da escola, visto 

haver um número de equipas reduzidas. O meu papel neste período do torneio esteve 

envolto no marcador/placard, pelo que pouco mais tive de fazer. 

Para fechar o torneio, já com os campeões celebrados, foi realizado um jogo 

entre professores e alunos (o qual não pude disputar, pois não me apresentei com o 

equipamento adequado). 

No final, o torneio apresentou um balanço muito positivo, por vários motivos: 

houve um grande número de alunos a participar no torneio, o formato e 

desenvolvimento da competição foram bem conseguidos, providenciando uma 

competição justa para todas as partes, o bom comportamento observado ao longo da 

competição e, não menos importante, o horário proposto foi cumprido. Não obstante, a 

ideia de realizar o jogo de professores contra alunos foi engraçada, trazendo vivacidade 

e bons momentos no final. 

Em suma, saliento alguns aspetos positivos: 

• O facto de envolverem os alunos dos Cursos Técnicos (com ligação ao 

desporto) é muito positivo, pois além de “livrar algum peso dos ombros” 

dos professores, é também um momento de formação dos alunos na 

organização de eventos, fazendo-os crescer nesta área, através do 

entendimento das fases e dos processos respetivos ao seu 

desenvolvimento; 

• Mesmo com um grande número de participantes, os organizadores 

conseguiram manter constantemente a organização dos jogos, conhecendo 

as posições das equipas que estavam fora, realizando rapidamente as 

transições entre os jogos a terminar e os jogos a iniciar; 
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• A excelente coordenação entre todos os envolvidos (mesa-secretaria; 

mesa-alunos); 

• O comportamento e respeito ao longo dos jogos, além da forma como os 

participantes viveram as emoções do desporto. 

Neste torneio, não consegui observar grandes aspetos a melhorar, pelo que é de 

louvar a organização do mesmo. 

 

 

 

6.3 Atividades Organizadas 

Nos pontos seguintes, estarão apresentadas as atividades que foram preparadas e 

desenvolvidas por mim e pela minha colega de Núcleo de Estágio. 

 

6.3.1. Evento de Geocaching 

No dia 5 de fevereiro de 2019 decorreu uma atividade de geocaching nas 

instalações da EBSAAS, apresentado e preparado pelos estagiários do Núcleo de 

Estágio da FADEUP. 

Esta atividade contou com a presença de 28 alunos, 7 da turma de Gestão e 

Desporto de 12º ano e 21 alunos da turma de Gestão e Desporto de 10º ano. 

O nosso trabalho, porventura, começou muito antes do dia da atividade, mais 

precisamente, três semanas antes. 

A primeira parte do nosso trabalho, foi organizar a componente teórica. Assim, 

escolhemos alguns tópicos com elevada relevância à realização do geocaching e 

colocamos num documento, de forma a criar um índice desta apresentação. 

Posteriormente, dividimos esforços e começamos a desenvolver a parte teórica, tentando 

ter informação concisa, mas suficiente para os alunos entenderem o que é o geocaching, 

de forma a consegui-lo pôr em prática, na componente seguinte. Para melhor enriquecer 

o documento PowerPoint, não só colocamos texto, mas também utilizamos fotos e 

vídeos que iriam ser uma forma mais facilitadora para os alunos (“uma imagem, vale 

mais que mil palavras”). 
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Simultaneamente, começamos a preparar a componente prática, começando por 

procurar sítios para colocar as caches, retirar as respetivas coordenadas e decidir o tipo 

de cache que poderíamos utilizar em cada um desses pontos. 

Posteriormente, continuamos o desenvolvimento da componente prática, com a 

escolha definitiva dos sítios e caches a utilizar, onde tivemos a necessidade de fazer 

uma segunda confirmação das coordenadas de cada local e perceber de que modo 

poderíamos fazer as histórias de cada cache. 

O passo seguinte foi, uma vez mais, verificar as coordenadas de cada sítio, de 

forma a percebermos o índice de erro do GPS, de forma a introduzirmos as coordenadas 

finais de cada cache nas listings das caches que iriamos entregar aos alunos. 

A componente prática não se ficou por aqui. Demos continuidade ao nosso 

trabalho através da criação, a partir do zero, de cada uma das caches (pinha, pedra, etc). 

O próximo passo foi, então, criar as fichas de pontuações, verificar as listings, 

criar os certificados e determinar uma ordem de realização das caches que nos 

permitisse saber, com certeza, que cada equipa iria ver o que as outras equipas estavam 

a fazer. 

Para a ordem, decidimos encaixar cada equipa num quadrante do mapa da 

escola, com três caches em cada um desses quadrantes. À medida que uma equipa 

avançasse, as outras também avançariam, tornando impossível que se encontrassem.  

Relativamente ao método de organização escolhido, decidimo-nos pelo Método 

Estrela (Base-Cache1-Base-Cache 2-Base…). A escolha deste método recaiu sobre o 

facto de nos dar um maior controlo sobre o que cada equipa estava a fazer e em que 

parte da escola se encontrariam a cada momento. O tempo que tinham para sair da base 

e voltar era de 10 minutos, atendendo que todos partiam ao mesmo tempo. 

Para as equipas que terminassem as caches antes do tempo disponível, criamos 

uma cache simultânea, chamada CITO. Esta cache teve por objetivo a limpeza dos 

espaços da escola, onde os que conseguissem juntar mais lixo, tinham pontuação extra. 

Através desta cache, conseguíamos manter os alunos ocupados (evitando 

comportamentos desviantes) e fazíamos com que os alunos limpassem os espaços 

escolares, chamando a atenção para a poluição que todos os dias os alunos fazem. 



 

98 

 

Tudo bem direcionado, documentos acabados e estratégias definidas, fizemos 

uma revisão a tudo no dia anterior, onde inclusivamente imprimimos os documentos 

que iriam ser utilizados durante a atividade. 

No dia da atividade, combinamos chegar à escola mais cedo, de forma a 

colocarmos as caches nos sítios (pois daríamos aulas antes do evento). Durante as aulas 

de cada um, montamos o que faltava e verificamos o estado das caches que já estavam 

montadas (visto que os alunos podiam encontrar e mexer, deslocando as caches de sítio 

ou, até mesmo, tirá-las – o que acabou por acontecer, mas prontamente corrigido). 

Marcando as 13h15, já estávamos na sala com a apresentação pronta a ser 

iniciada. Começamos com a parte teórica, que decorreu de forma muito rápida. 

Posteriormente, começamos a preparar a parte prática, pedindo aos alunos que se 

juntassem em equipas de 7 e com pelo menos 2 telemóveis com a aplicação do c:geo 

instalada. Para acabar a parte teórica, testamos os GPS’s e tiramos as dúvidas que os 

alunos tivessem. 

Deslocamo-nos então para a bancada dos campos da rua, que seria a base do 

evento (de onde os alunos partiam e onde os alunos tinham de voltar para receber as 

novas listings). 

E assim foi durante todo o evento: alunos iam, alunos voltavam, dávamos novos 

documentos, alunos iam, alunos voltavam, …  

Após todas as equipas terem tido a oportunidade de fazer todas as caches, 

terminamos a nossa atividade, apresentando as classificações finais. 

Em toda a organização e apresentação da atividade, ficaram aspetos como 

positivos e outros que de melhorar no caso de uma futura apresentação. 

Em relação aos aspetos positivos, podemos mencionar os seguintes: 

• A utilização de uma organização com o Método Estrela foi importante 

para manter a ordem e controlo dos alunos, pois estes tinham de voltar no 

máximo de 10 minutos à base. Além deste controlo (posicional) dos 

alunos, podíamos também controlar e conhecer o seu desempenho, visto 

que em várias caches, os alunos tinham de nos entregar “as respostas” de 

forma a receber as coordenadas finais; 

• Outro aspeto que ajudou ao bom funcionamento da atividade, foi a 

utilização de um apito com boa propagação sonora. Este apito era utilizado 
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em três momentos, com três funções diferentes: primeiro – partida dos 

alunos; o segundo, aos 8 minutos – para avisar que tinham dois minutos 

para voltar à base; o terceiro – avisar que tinha acabado o tempo; 

• Um outro aspeto importante, foi dispormos de um documento com um 

conjunto de ajudas, que visavam ajudar os alunos a encontrar a cache, pois 

estes aproximavam os alunos do sucesso. Este instrumento servia também 

para cativar os alunos, pois o sucesso é importante para os alunos 

manterem a motivação e empenho nas atividades. Ou seja, o nosso 

objetivo com este instrumento, era que os alunos apreciassem a atividade, 

tendo sucesso, mas também, fazê-los gostar do geocaching e, se possível, 

que eles começassem a praticá-lo fora da escola, nos seus tempos livres 

(alguns alunos disseram no final da atividade que ficaram com interesse 

em fazê-lo); 

• A organização de toda a parte prática, onde se inclui a colocação das 

caches, a dispersão por quadrantes até a escolha das equipas, foi um fator 

promotor do sucesso da atividade.  

• Sem dúvida, a preparação antecipada permitiu-nos corrigir vários aspetos 

que tínhamos planeado para apresentação, que certamente iria acabar por 

causar falhas em determinados aspetos (por exemplo: testarmos as 

coordenadas, permitiu-nos perceber que umas das listings estava com as 

coordenadas erradas); 

• Durante a atividade, os alunos mais velhos ficaram “despachorrentos” e 

alguns acabaram por não querer fazer a atividade, ficando somente na 

base. Contudo, com a motivação constantes desses alunos, conseguimos 

que eles tentassem fazer outras caches (e com sucesso); 

• Por último, sem dúvida que a utilização da cache CITO foi uma mais-

valia, pois promoveu a limpeza dos espaços escolares (escola mais limpa). 

Além disto, uma professora pediu ainda para tirarmos uma foto de todos os 

alunos com o lixo recolhido (que foram mais de 10 sacos), para ser 

utilizado numa outra atividade que ia ser realizada e para passar numa 

televisão da escola, com os momentos especiais e marcantes da mesma. 

Acabou por ser uma chamada de atenção para os alunos, que 
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demonstraram alguma surpresa com a quantidade de lixo espalhado pela 

escola. 

A melhorar, na minha opinião, aparecem os seguintes elementos: 

• Antecedendo alguns dias a atividade, poderia ser aplicado um breve 

questionário aos alunos para saber mais sobre o que acharam da 

experiência e o seu conhecimento sobre a atividade – além de ficarmos a 

conhecer melhor os alunos, poderia ser que eles fossem pesquisar sobre o 

Geocaching, ficando a conhecê-la melhor antes do dia da atividade; 

• Sendo a primeira experiência para a maior parte dos alunos, deveríamos ter 

criado caches com um nível de dificuldade mais baixo, de forma a facilitar 

o sucesso; 

• Poderíamos ter procurado envolver mais os professores das turmas 

participantes – isto contribuiria para uma atividade mais controlada e 

menos sobrecarregada para os organizadores (neste caso, nós, estagiários); 

• Apesar da organização dos alunos no espaço ser boa, temos de prestar 

alguma atenção na distância entre as caches, de forma a evitar que os 

alunos encontram as caches erradas (como acabou por acontecer). Por 

exemplo, a equipa A quando estava a realizar a Cache 1, acabaram por 

encontrar a Cache 3, perdendo um pouco «a piada» do jogo, visto que já 

sabiam onde estava uma das caches seguintes; 

• Teria sido boa ideia certificar os alunos pela sua posição final na atividade 

(1º classificado, 2º classificados, …) ou, pelo menos, entregar prémios que 

distinguisse o esforço colocado na atividade. 

Para terminar, acho que a atividade teve muito sucesso, com os alunos, na sua 

maioria, a participar de forma muito empenhada. É também necessário realçar uma vez 

mais, que a preparação precoce da atividade foi um fator que contribuiu para o seu 

sucesso. 

 

6.3.2. Festival da Levada 

No dia 4 de abril de 2019 aconteceu na nossa escola o VIII Festival da Escola, 

um dia onde o Grupo de Educação Física ficou responsável por organizar diversas 

atividades desportivas e proporcioná-las aos alunos. 
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Neste dia, que tinham diversas atividades planeadas no período da manhã das 

8h00 às 13h00 e no período da tarde das 14h00 às 16h00, a atividade de 

geocaching/caça ao tesouro, organizada e desenvolvida por mim e pela minha colega de 

Núcleo de Estágio, ficou com o início marcado para as 8h00. Contudo, sendo uma 

atividade que requer planeamento e conhecimento sobre quem a vai realizar (soubemos 

que eram 45 minutos com um 5º e um 7º e outros 45 minutos com um 10º ano), 

começamos o seu planeamento com algumas semanas de planeamento. 

Desta forma, começamos a pensar nos sítios que poderíamos utilizar, pelo que 

procuramos alguns que tornassem a atividade “fácil”, divertida e dentro do que é o 

geocaching (adaptado a caça ao tesouro). 

Posteriormente, pensamos sobre o tipo e a quantidade de caches a colocar em 

cada um desses sítios, partindo de imediato com a escrita das listings. Não obstante, 

tivemos de pensar sobre o tempo dedicado a cada uma dessas caches: partindo do 

princípio de que haveria atrasos (exemplo: chegada dos alunos; obter a sua atenção; etc) 

e teríamos de realizar um briefing sobre a atividade, restar-nos-ia cerca de 30 a 35 

minutos, pelo que decidimos deixar 7-8 minutos para cada cache (considerando que 

utilizaríamos 4-5 caches para cada turno). 

Após isto, escolhemos o método de organização que iriamos utilizar (método 

estrela) e como nós nos íamos organizar no espaço (eu na base e a Geraldin a mobilizar-

se no espaço). 

Ainda relativo ao Método Estrela (Base-Cache 1-Base-Cache 2-Base…). A 

escolha deste método recaiu sobre o facto de nos dar um maior controlo sobre a posição 

de cada equipa, pois já o teríamos utilizado numa atividade anterior e teria corrido 

muito bem. 

No fim, só faltava decidirmos como funcionariam as equipas, quais os prémios 

que iriamos entregar e, finalmente, escrever as regras, criar as folhas de pontuação e 

definir o que seria dito no briefing. Dado a escassez de tempo no dia da atividade, 

definimos que iríamos oferecer como prémio algumas moedas de chocolate revestidas 

em papel de alumínio dourado, dentro de um pequeno baú (elucidando um tesouro de 

pirata).  

Relativamente às equipas, procuramos criar uma estratégia que promovesse a 

maior participação de todos os alunos (evitar que alguns andassem “à sombra da 
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bananeira”), pelo que tivemos a seguinte ideia: dado que na primeira parte (8h00-8h45) 

iríamos ter somente 25 alunos para as quatro caches, formaríamos três equipas de 6 

elementos e uma equipa de 7; por outro lado, como na segunda parte (8h45-9h30) 

iríamos ter 45 alunos, colocaríamos uma cache extra (perfazendo cinco no total), onde 

formaríamos cinco equipas de nove elementos. 

Apesar de termos preparado minuciosamente todo este processo, dias antes do 

festival apercebemo-nos das alterações meteorológicas que vinham a acontecer 

(aumento da probabilidade de precipitação), pelo que chegamos a acordo que seria 

importante criarmos um plano B. Com muita determinação, voltamos a repetir todo o 

processo que tínhamos realizado para o plano A, na tentativa de dar a melhor 

experiência aos alunos, no caso de estar a chover.  

Foi então que chegou o dia da atividade. Dia 4 de abril já tínhamos tudo 

preparado em termos teóricos, mas faltava preparar a parte prática. Desta forma, 

combinamos encontrar-nos na escola por volta das 7h20-7h30, com o intuito de 

preparamos tudo, desde a base às caches. 

Às 8h00, hora de início da atividade, tínhamos tudo preparado para o início da 

atividade. Pouco depois das 8h00 chegou a professora responsável pela turma do 10º 

ano, mas com muito menos do que 25 alunos. Como era o primeiro turno de aulas do 

dia, esperamos cerca de 2 minutos, mas, por motivos temporais, tivemos de avançar 

para o briefing, onde explicamos o que se iria passar ao longo da atividade e quais as 

regras da mesma. Ainda no briefing, pedimos que os alunos formassem rapidamente 

equipas de 4 elementos (pois só tínhamos 12 alunos presentes).  

Formadas as equipas, distribuímos as listings e apitamos para as equipas saírem. 

Ao contrário do que esperávamos, durante o apito a turma, no geral, mostrou muita 

vontade para realizar a atividade, pois saíram a correr. Com a saída dos alunos, saiu 

também a Geraldin para os acompanhar, enquanto eu fiquei na base a preparar a 

organização das caches seguintes. Por vezes, eu afastava-me ligeiramente da base, com 

o intuito de ver o que os alunos estavam a fazer e se necessário, ajudar-lhes no que fosse 

possível (ou também para corrigir comportamentos menos adequados). 

E assim foi decorrendo a atividade, com os alunos a ir e voltar. Nos tempos 

livres, eles ocupavam-se de procurar lixo e colocá-lo nos sacos que nós lhes 

fornecíamos. 
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À medida que voltavam, dávamos-lhes novas listings, novos desafios para 

tentarem concluir. Nestes momentos, também aproveitávamos para colocar os alunos 

que iam chegando nas equipas formadas, introduzindo todos na atividade.  

No final da atividade, dissemos que todos eram vencedores e entregamos-lhes as 

moedas do baú.  

Seguiam-se as turmas de 6º e 7º ano, contudo ficamos somente responsáveis por 

viabilizar a atividade para a turma de 7º ano.  De repente, tudo se tornou mais fácil, pelo 

que então decidimos cancelar a cache extra e continuar com a atividade como tínhamos 

feito anteriormente.  

Ao contrário do que se tinha passado com a turma anterior, esta turma teve a 

chegada simultânea de todos os alunos, pelo que partimos de imediato para o briefing. 

Considerando que os alunos eram mais novos, tentamos ser mais explicativos e 

certificar-nos que os alunos não tinham dúvidas. Após o briefing, pedimos que os 

alunos formassem rapidamente três equipas 5 e uma equipa de 6 elementos. 

Rapidamente distribuímos as listings e preparamos e sua saída, até que demos a sua 

partida e, tal como na turma anterior, estes também saíram a correr. 

Não sendo tão rápidos como os da turma de 10º ano, os grupos foram 

conseguindo realizar a maioria das caches com sucesso. Apesar de não serem tão 

rápidos, conseguimos tirar a ilação de que estes divertiram-se muito mais, tirando mais 

proveito da forma como as caches foram feitas (exemplo: a mão que estava guardada no 

baú). 

No fim da atividade, ficamos muito satisfeitos com a realização da atividade, 

pois conseguimos proporcionar novas experiências aos alunos e, sobretudo, fazer com 

que estes se divertissem e tirassem proveito do que estavam a realizar. 

Ficamos também felizes com o facto de os alunos terem aderido bem à limpeza 

da escola, onde conseguiram juntar uma boa quantidade de lixo. 

Em seguida, estarão mencionados alguns aspetos positivos e outros que 

poderíamos melhorar, com o intuito de termos uma melhor atividade. 

Passo a mencionar, os aspetos positivos:  

• Em primeiro lugar, acho que é vital mencionar que o facto de termos 

preparado um Plano A e um Plano B foi fundamental para que a atividade 
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acontecesse (isto porque acabou por chover no dia da atividade e o plano 

inicial decorreria na rua). 

•  A utilização de uma organização com o Método Estrela ajudou a ter 

ordem e controlo dos alunos, pois estes rapidamente voltavam à base após 

encontrarem os tesouros ou pelo menos iam procurar lixo numa zona 

próxima; 

• Ao longo de todo o evento, conseguimos manter o controlo (posicional) 

dos alunos e, desta forma, o seu desempenho; 

• Foram realizadas adaptações que permitiam que um vasto número de 

faixas etárias conseguissem completar e aproveitar a atividade, tirando 

divertimento da mesma; 

• A organização de toda a parte prática, onde se inclui a colocação das 

caches e a contínua supervisão dos alunos, foi um elemento promotor do 

sucesso da atividade; 

• A preparação antecipada da atividade permitiu que chegássemos ao dia 

começássemos a organizar as coisas de forma rápida, além de nos deixar 

tempo para analisarmos alguns aspetos que poderiam falhar ou que 

teríamos de prestar mais atenção (por exemplo: alguns tesouros estavam 

demasiados visíveis, havendo uma grande probabilidade de ser mexido por 

quem não estava a participar na atividade); 

• A utilização de sacos para recolha de lixo evidenciou-se como uma mais-

valia, pois promoveu a limpeza dos espaços escolares (escola mais limpa) 

e foi uma forma de chamar à atenção os alunos para este fenómeno 

destruidor do ambiente e que é afetado pelas nossas ações (humanos). 

A melhorar, apenas junto os seguintes aspetos: 

• Como estávamos nos espaços interiores da escola, poderíamos ter utilizado 

uma solução além do apito, pois este podia estar a interferir com as aulas 

que estavam a decorrer naquele momento. Solução essa que poderia estar 

em pedir aos alunos para controlarem o seu próprio tempo (como eram 

vários, um deles podia ficar encarregue desta tarefa e, ao mesmo tempo, 

aproveitar a atividade). 
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Apesar da nossa atividade ter terminado, isso não significou que a nossa 

participação na atividade tivesse terminado. No segundo bloco de aula seguintes 

(10h30-11h15) teríamos de seguir a turma de 9º ano da minha colega de núcleo de 

estágio, que iria participar no workshop de capoeira, com o professor André Corvo. 

Neste workshop, a nossa participação foi limitada à observação, visto que o controlo foi 

da responsabilidade de professor André Corvo. 

Antecedendo este bloco (9h45-10h30), vi a minha disponibilidade ser prestada 

em prol do festival quando os organizadores me questionaram sobre a possibilidade de 

comprar alguns alimentos em falta, porque de imediato parti para o supermercado à 

procura dos mesmos. 

Nos blocos seguintes (11h30-12h15 e 12h15-13h00), dado que tinha de lecionar 

aula, ausentei-me do festival para acompanhar a minha turma de 12º ano em uma 

palestra relacionada com o ensino superior. 

Em função do dia do festival, procuramos envolver-nos mais quando soubemos 

que todo o peso da organização recaiu sobre os nossos colegas que também estavam em 

estágio (da UMa). No entanto, o melhor que conseguimos fazer foi realizar uma reunião 

conjunta com os estagiários da UMa com o intuito de dar algumas ideias para preencher 

alguns espaços que estavam ainda por preencher com desportos. 

Relativamente aos aspetos gerais do festival, passo a mencionar, os positivos:  

• O grande número de atividades e profissionais conseguidos, que 

enriqueceram e entretiveram com sucesso um grande número de alunos e 

professores; 

• A excelente organização conseguida, desde o funcionamento horário, a 

forma como receberam e trataram os convidados, a qualidade e variedade 

dos alimentos oferecidos, e o preenchimento e divisão dos espaços; 

• Foi notório o cuidado que os organizadores tiveram de manter os 

convidados satisfeitos nos “tempos mortos”, criando uma dinâmica que 

permitia a troca de ideias entre convidados-professores e convidados-

alunos, sendo enriquecedor em termos de conhecimento (trocas de ideias). 

 A melhorar, na minha opinião, aparecem os seguintes elementos: 
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• Sendo um dia com tantas atividades organizadas, seria interessante 

oferecer a todos os alunos da escola e não somente aos alunos que tiveram 

Educação Física nesse dia. 

Para terminar, acho que a nossa atividade teve muito sucesso, com a maioria dos 

alunos a participar de forma muito empenhada. É necessário realçar uma vez mais, que 

a preparação precoce da atividade foi um fator que contribuiu para o seu sucesso, sendo 

um hábito a manter. 
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7. Ação-Investigação: Um Estudo Sobre a Autonomia 

Resumo 

O presente estudo contou com a colaboração de professores da Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, com a finalidade de apurar qual a opinião dos 

professores acerca da autonomia e como ocorre a passagem dessas opiniões para a 

prática. A amostra desta investigação foi constituída pelos 24 professores da escola, 

presentes nos grupos 620 e 260. Os instrumentos utilizados para a recolha de dados 

foram um questionário e uma ficha de observação com parâmetros conducentes à 

observação da autonomia das aulas. Para o tratamento estatístico foram utilizados os 

gráficos disponibilizados pelo google formulários e foi feita uma análise individual nas 

fichas de observação. O interesse em realizar esta investigação recaiu sobre a 

importância que a literatura confere à autonomia e ao seu desenvolvimento, sendo a 

disciplina de Educação Física uma potente ferramenta para tal. Os professores da 

EBSAAS também revelam dar importância à autonomia, contudo a passagem para a 

prática apresenta um desfasamento entre o pensamento e a ação. 
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Abstract 

The present study had the collaboration of teachers of the Elementary and High School 

Dr. Ângelo Augusto da Silva, with the purpose of ascertaining what is the teacher’s 

opinion about the autonomy and how the passing of these opinions to the practice 

occurs. The sample of this investigation consists of the 24 teachers of the school, part of 

groups 620 and 260. The instruments used to collect data were a questionnaire and an 

observation card with parameters that lead to the observation sheet with parameters 

leading to the observation of the autonomy of the classes. For the statistical 

treatment were used the graphs made available by google forms and an individual 

analysis was made on the observation sheets. The interest in carrying out this research 

rests on the importance that literature gives to autonomy and its development, being the 

discipline of Physical Education a powerful tool for it. The teachers of EBSAAS also 

reveal the importance of autonomy, but their practices shows a mismatch between 

thought and action. 
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7.1 Introdução 

A Educação Física é uma disciplina que se apresenta como uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento do cidadão íntegro, tais como o desenvolvimento 

das capacidades e habilidades motoras, trabalhadas dentro das diversas metodologias de 

ensino adotadas, servindo também como um espaço educativo privilegiado para 

promover as relações interpessoais, a autoestima e a autoconfiança, valorizando-se 

aquilo que cada indivíduo é capaz de fazer em função das suas possibilidades e 

limitações pessoais (Marco, 1995). 

Depreendemos, então, que a Educação Física apresenta um papel importante na 

forma como estabelecemos relações connosco mesmo e com os outros, estando o ponto 

de partida do bem-estar dessas relações no desenvolvimento de caraterísticas pessoais 

que as promovam. 

Os alunos, ao longo do seu percurso escolar, passam por estágios da vida que 

são, ao mesmo tempo, marcantes e fundamentais ao seu desenvolvimento integral 

enquanto seres humanos (nomeadamente, a adolescência). Tendo em consideração o 

tempo que cada criança passa na escola, é importante que os professores entendam da 

necessidade existente em trabalhar sobre outros aspetos que não os conteúdos 

programáticos técnicos e táticos, como é exemplo a autonomia.  

Como tal, tomei a decisão de realizar uma investigação nesta área de estudo, 

mais precisamente, a relação entre o que os professores pensam e qual a sua real 

dedicação no aproveitamento do potencial de desenvolvimento da autonomia nas suas 

aulas de Educação Física. 

Esta investigação teve como participantes professores dos grupos de Educação 

Física onde foi realizado o estágio, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da 

Silva. 
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7.2 Enquadramento teórico 

A educação, não só enquanto formação do aluno, mas sobretudo enquanto 

formação do Homem, prepara, ao mesmo tempo, para o juízo crítico das alterativas 

propostas pela elite e dar a possibilidade de escolher o próprio conhecimento (Freire, 

1980, citado por Rosseto, 2005). 

Atendendo a isto, irei focar-me sobre a definição de Houaiss (2001), quando 

este se dirige à autonomia enquanto a capacidade de autogovernabilidade e de tomar 

decisões livremente. Esta é uma definição que se dirige diretamente ao “livre” 

(liberdade) e ao “eu”, fazendo transparecer que a aplicação de um modelo de ensino 

que procure o desenvolvimento da autonomia irá colidir com uma visão egocentrista, 

rejeitando as ideias morais no convívio coletivo. Contudo, o agir coletivo (…), implica 

que os alunos sejam autónomos (Rosseto, 2005), logo a ideia egocentrista deve ser 

abandonada. 

Tal facto é admitido por Kamii (1995), citado por Gisele et al. (2011), onde 

afirma que a autonomia é a capacidade de ser governado por si próprio e tomar decisões 

na convivência sociocultural tendo em consideração o respeito à coletividade. Não 

obstante, é uma capacidade, relacionada à motivação intrínseca (Berbel, 2011). 

Além de tudo isto e, adjacente aos aspetos positivos de desenvolver a autonomia 

(em qualquer contexto), é essencial perceber que a função educativa do desporto é 

inegável, independe do cenário ou das personagens envolvidas (Santana, 2005 citado 

por Gisele et al., 2011), ou seja, educadores, treinadores, familiares, amigos, etc. 

O trabalho do desporto nas crianças e adolescentes deve, na minha opinião, 

centrar-se no desenvolvimento das soft skills, ficando a parte técnico-tática, não 

esquecida, mas em segundo plano. Esta opinião, explicada de forma muito breve, 

enquadra-se na ideia do número de praticantes de formação de cada modalidade que 

acabam por ser desportistas profissionais da mesma, sendo esse ainda mais diminuto 

quando comparado com o número de alunos que acaba por ser desportista profissional 

na sua vida adulta. 

Esta opinião é, também, justificada por Paes (2002) e Galatti et al (2008); 

citados por Gisele et al, 2011), onde afirmam que os conteúdos a serem ensinados na 

prática desportiva vão além dos técnico-táticos, onde se engloba também os elementos 

socioeducativos, que se fortalecem na perspetiva da pedagogia do desporto. 
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Seja o principal ator professor ou treinador, é importante perceber que este é o 

grande intermediador desse trabalho, tanto pode contribuir para a promoção de 

autonomia dos alunos como para a manutenção de comportamentos de controlo sobre os 

mesmos (Berbel, 2011). 

Sendo um dos principais atores intervenientes no processo de crescimento 

pessoal e académico, a minha intenção no desenvolvimento da autonomia serve para dar 

aos alunos a capacidade de atuar e repensar sobre a sua atuação, procurando que o seu 

comportamento individual esteja inserido numa globalidade de comportamentos e 

necessidades sociais, no fundo, estimular o desenvolvimento da autonomia a partir do 

exercício da cooperação, com a tomada de decisões morais na convivência com regras e 

tendo por princípio o respeito ao grupo no qual se insere (Gisele et al., 2011). 
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7.3 Objetivos 

 

7.3.1 Objetivos Gerais 

Este estudo tinha o objetivo geral de perceber a importância da autonomia no 

ensino e a forma como os professores da EBSAAS a percecionam e, sobretudo, como a 

lecionação das suas aulas é capaz de promover a autonomia. 

 

7.3.2 Objetivos Específicos 

Este estudo serve para esclarecer três aspetos em relação aos professores da 

EBSAAS: 

• Conhecer a relação entre aquilo que os professores pensam sobre a 

autonomia e a forma coma a trabalham (teoricamente) nas aulas; 

• Conhecer a relação da informação obtida nos questionários com a 

informação obtida através da observação das aulas; 

• Perceber se o mesmo professor em duas aulas diferentes (diferentes 

turmas, diferentes espaços, diferentes materiais, etc), varia o grau de 

autonomia trabalhada, através da alteração da sua postura. 
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7.4 Metodologia 

7.4.1 Caraterização da Amostra 

A amostra é constituída pelos 24 professores (16 professores e 8 professoras) 

que se encontram nos quadros da escola, nomeadamente, 22 no grupo 620 – 3º ciclo e 

secundário – e 2 no grupo 260 – 2º ciclo. 

Em termos de questionário, foram considerados os 24 professores, onde foi 

enviado um pedido a todos, para que procedessem ao seu preenchimento. 

Em relação às observações, apenas foram considerados os professores que 

lecionam turmas desde o 5º até o 12º ano (incluindo CEF’s), ficando excluídos os 

professores que estavam destinados apenas às aulas teóricas, desporto escolar ou outros. 

De forma a garantir o anonimato, os nomes dos professores foram substituídos 

por números. 

 

7.4.2 Instrumentos 

Foi criado e aplicado um questionário (ANEXO IV) aos 24 professores, de 

caráter anónimo, sendo este preenchido pelos professores que desejassem participar. 

Para o seu preenchimento, foi enviado um e-mail ao delegado do grupo de Educação 

Física, que se encarregou de remeter o pedido de preenchimento dos questionários e o 

respetivo link. 

Para realizar as observações foi criada uma ficha de observação com parâmetros 

conducentes à leitura de situações pedagógicas que envolvem o desenvolvimento da 

autonomia (ANEXO V). A cada professor foram realizadas duas observações, servindo 

estas como meio de comparação entre si e, o seu resultado final, com as restantes 

observações. 

 

7.4.3 Procedimento Estatístico 

Como resultado da análise dos dados dos questionários, foram utilizados os 

gráficos disponibilizados pelo google formulários, plataforma onde os mesmos foram 

preenchidos. 

Para a análise dos dados das observações, foram colocados os dados das tabelas 

lado a lado e feita a análise. Para obter um grau de classificação de autonomia, foi 

utilizada a seguinte tabela de pontuações por questão:  
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Tabela 2 - Tabela de pontuações das questões da ficha de observação 

Questões Sim Não 

1.  - - 

1.1.  0 1 

    1.1.1.  0 1 

1.2.  1 0 

2.  1 0 

2.1.  1 0 

2.2.  1 0 

3.  5 0 

4.  2 0 

5.  1 0 

6.  2 0 

7.  3 0 

8.  1ª½ 0  2ª½ 1  

Total: 0 20 

 

Observações:  

• O grau de autonomia das aulas é dividido em quatro. Estes valores são obtidos 

com base na soma de pontos obtidos por questão, segundo a tabela acima. Os 

graus de autonomia utilizados são os seguintes:  

o Sem autonomia (0-4 pontos);  

o Pouca autonomia (5-9 pontos); 

o Alguma autonomia (10-14 pontos); 

o Muita autonomia (15-20 pontos). 

• Para obter o resultado final do potencial de desenvolvimento da autonomia do 

professor, foram somadas as duas observações e, numa segunda fase, divididas 

por dois, obtendo a sua média. 

• Na questão 8, é utilizada o espetro de estilos de ensino sugeridos por Moussa 

Mosston (1966). 
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7.5 Apresentação dos Resultados 

Esta parte do trabalho é dedicada à apresentação dos resultados obtidos através 

dos dados do estudo, divididos em três grupos: respostas ao questionário, avaliação do 

desempenho individual e a relação que existente entre os questionários e as 

observações. 

 

7.5.1 Apresentação dos Resultados dos Questionários 

Primeira parte – opinião sobre a autonomia 

Q1. É da opinião que a autonomia é um dos aspetos mais importantes no 

desenvolvimento das crianças/adolescentes, tendo em vista a sua formação enquanto 

Homens/Mulheres? 

 

Figura 20 – Respostas a Q1 do Estudo 

 

A grande maioria dos professores (92,3%) afirmou que a autonomia apresenta 

uma grande importância no desenvolvimento das crianças/adolescentes. 

 

Q2. Tendo em conta as aulas, considera o desenvolvimento da autonomia mais 

importante que o trabalho das habilidades motoras específicas (voleibol, andebol, etc)? 

 

Figura 21 - Respostas à Q2 do Estudo 
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A maioria dos professores (76,9%) é da opinião que desenvolver a autonomia é 

mais importante que desenvolver as habilidades motoras específicas. 

 

Q3. Tendo em conta as aulas, considera o desenvolvimento da autonomia mais 

importante que o trabalho da condição física? 

 

Figura 22 - Respostas à Q3 do Estudo 

 

Apesar de não haver uma diferença significativa, a maioria dos professores 

(53,8) é da opinião que o desenvolvimento da autonomia deve sobrepor-se ao trabalho 

da condição física. 

 

Q4. Considera que o desenvolvimento da autonomia deveria estar, de forma acentuada, 

presente no Ensino? 

 

Figura 23 - Respostas à Q4 do Estudo 

 

A totalidade dos professores (100%) partilha da opinião que o desenvolvimento 

da autonomia deve estar presente no ensino. 
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Q5. Acha que os PNEF, banalizam o desenvolvimento da autonomia? 

 

Figura 24 - Respostas à Q5 do Estudo 

 

A maioria dos professores (76,9) julga que a autonomia deverá ter um papel 

mais preponderante no PNEF. 

 

Segunda parte – as práticas letivas 

Q6. Alguma vez permitiu que os alunos selecionassem as matérias de ensino? 

 

Figura 25 - Respostas à Q6 do Estudo 

 

A maioria dos professores (76,9%) já deu a oportunidade de os alunos 

escolherem a matéria de ensino. 

 

Q7. Permite e/ou incentiva a intervenção e questionamento acerca dos exercícios e dos 

seus objetivos? 

 

Figura 26 - Respostas à Q7 do Estudo 
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A maioria dos professores (69,2%) permite/incentiva os alunos a questionem 

acerca dos objetivos dos exercícios. 

 

Q8. Algum vez criou um exercício e permitiu que os alunos manipulassem as regras do 

mesmo? 

 

Figura 27 - Respostas à Q8 do Estudo 

 

A maioria dos professores (61,5%) respondeu que já deixou os alunos serem 

responsáveis pelas regras do jogo. 

 

Q9. Algum vez deixou os alunos gerirem um exercício de aula? 

 

Figura 28 - Respostas à Q9 do Estudo 

 

A maioria dos professores (92,3%) respondeu que já deixou os alunos gerirem 

por si mesmos os exercícios utilizados nas aulas. 
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Q10. Algum vez deixou os alunos criarem um exercício de aula? 

 

Figura 29 - Respostas à Q10 do Estudo 

 

Com pouca diferença nas opiniões, maioria dos professores (53,8%) já deixou os 

alunos criarem um exercício na aula. 

 

Q11. Algum vez deixou os alunos criarem e gerirem um exercício de aula? 

 

Figura 30 - Respostas à Q11 do Estudo 

 

A par da questão anterior, a maioria dos professores (53,8%) já deixou os alunos 

criar e gerir um exercício na aula. Isto mostra efetivamente que os professores que 

deixaram os alunos criar o exercício, permitiram que os mesmos fossem geridos pelos 

alunos. 
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Q12. Em algum momento, realiza o ensino através de questões (obrigando os alunos a 

pesquisar/procurar informação)? 

 

Figura 31 - Respostas à Q12 do Estudo 

 

A maioria dos professores (61,5%) afirma que já realizou, em algum momento, o 

ensino da matéria através de questões. 

 

Q13. Quais dos seguintes estilos de ensino, utiliza tendencialmente? (Escolha múltipla). 

 

Figura 32 - Respostas à Q13 do Estudo 

 

A maioria dos professores (69,2%) diz utilizar, de forma mais tendenciosa, os 

estilos de ensino por comando e tarefa. Isto acaba por ser uma contradição do que os 

professores vêm apresentando nas respostas anteriores, pois estes são estilos de ensino 

centrados no professor e na sua ação sobre os alunos. 

 

Análise geral dos dados 

Todos os professores partilham da opinião que a autonomia deve ter um lugar 

importante no ensino. As divergências de opinião surgem quando a importância da 
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autonomia é comparada com as habilidades motoras e com a condição física, havendo 

um decréscimo das maiorias, que ficam sempre a favor da autonomia. 

Quando passamos à análise da segunda parte do questionário, que envolve mais 

a aplicação prática (lecionação das aulas), é percetível a diminuição (em média) das 

percentagens a favor do trabalho da autonomia.  

Isto poderá significar um indício de um desfasamento entre a importância que é 

dada à autonomia e as práticas realizadas que incidem sobre o trabalho da mesma junto 

dos alunos. 

 

7.5.2 Apresentação dos Resultados das Observações Individuais 

Após elaborar um plano de observação, percebi que apenas 16 professores 

estavam elegíveis para serem observados. 

 

Professor #1 

Tabela 3 - Resultado da observação das aulas do professor #1 

 

 

Data 15/05/19 24/05/19  

Ano 10º 6º 

Espaço Exterior Interior 

Modalidade And./Fut. - Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.   X X  X 

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  - -  

3.   X  X  

4.   X X  X 

5.  X  X   

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 7 9 8 

Observações: 

primeira aula: 

condição 

física seguida 

de jogo; 

segunda aula: 

exercícios que 

colocaram em 

prática a 

coordenação 

motora. 
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Observações: 

em ambas as 

aulas, apenas 

foi realizado 

o exercício 

de jogo. 

Uma das primeiras ilações que podemos tirar é que existem padrões que são 

alterados de uma avaliação para outra. Isto pode ter haver com diversos fatores, sendo 

exemplo a mudança de espaço (exterior-interior), a mudança de turma (idades; 

comportamentos distintos) ou do material utilizado (bolas; cordas e bolas medicinais). 

Qualquer uma das aulas teve pouco potencial no que toca ao trabalho e 

desenvolvimento da autonomia.  

Avaliação da autonomia: 8 – Pouca autonomia. 

 

Professor #2 

Tabela 4 - Resultado da observação das aulas do professor #2 

Data 14/05/19 14/05/19  

Ano 9º 11º 

Espaço Interior Exterior 

Modalidade Badminton Andebol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.   X  X  

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 6 6 6 

 

Analisando esta tabela, facilmente notamos que o professor manteve a mesma 

atitude em ambas as aulas, apesar de variar a turma, o espaço e a modalidade. 

Qualquer uma das aulas teve pouco potencial no que toca ao trabalho e 

desenvolvimento da autonomia. 

Avaliação da autonomia: 6 – Pouca autonomia. 
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Professor #3 

Tabela 5 - Resultado da observação das aulas do professor #3 

Data 02/05/19 24/05/19  

Ano 12º 10º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Voleibol Badm/T-M Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.  X  X   

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 7 7 7 

 

 

Através desta tabela, podemos tirar ilações muito rapidamente: apesar de variar a 

turma e os desportos, a atitude da professora nas aulas foi praticamente a mesma. 

Qualquer uma das aulas teve pouco potencial no que toca ao trabalho e 

desenvolvimento da autonomia. 

Avaliação da autonomia: 7 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

na aula de 

voleibol foi 

realizado um 

exercício de 

aquecimento 

de forma 

breve e 

prontamente 

foi realizado 

exercício de 

jogo; na aula 

de badminton 

apenas foi 

realizado 

jogo. 
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Observações: 

exercícios 

dinâmicos e 

adaptados a 

cada 

modalidade; . 

Professor #4 

Tabela 6 - Resultado da observação das aulas do professor #4 

Data 13/05/19 15/05/19  

Ano 9º 9º 

Espaço Interior Exterior 

Modalidade Badminton Futebol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.   X X  X 

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.  X  X   

5.  X   X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 8 7 7,5 = 8 

 

Analisando esta tabela, facilmente notamos que o professor responsável manteve 

a uma atitude muito idêntica em ambas as aulas, apesar de variar o espaço e a 

modalidade. 

Em termos de alterações, apenas foi observada uma diminuição da autonomia, 

dado que os alunos deixaram de poder escolher as técnicas que desejam utilizar. 

Contudo, este facto pode estar relacionado com o trabalho de um conteúdo em 

específico. 

Apesar da tabela apresentar duas aulas com pouco potencial, pelo que foi 

observado, julgo as caraterísticas influenciaram a forma como foram dadas as aulas. 

Desta forma, arrisco-me a dizer que este professor tem capacidades suficiente para 

trabalhar o desenvolvimento da autonomia de forma mais notória. 

Avaliação da autonomia: 8 – Pouca autonomia. 
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Observações: 

foram 

realizados 

vários 

exercícios que 

trabalharam 

os conteúdos 

das 

modalidades; 

organizações 

de aula 

totalmente 

diferentes 

umas das 

outras. 

Professor #5 

Tabela 7 - Resultado da observação das aulas do professor #5 

Data 15/05/19 17/05/19  

Ano 9º 9º 

Espaço Exterior Exteriores 

Modalidade Basqueteb. Futebol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X X  X 

4.   X X  X 

5.  X  X   

6.   X X  X 

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 7 16 11,5 = 12 

 

Ao olhar para esta tabela, notamos rapidamente a discrepância muito grande 

entre observações. Apesar de não estar identificado, as turmas eram diferentes, podendo 

ser esta uma das causas que levou à modificação da atitude do professor na aula. Outro 

fator que pode estar relacionado é a modalidade, podendo o professor estar mais à 

vontade numa dela e isso resultar na discrepância observada. 

Em termos de autonomia, a primeira aula houve a demonstração de pouco 

potencial no que toca ao trabalho e desenvolvimento da autonomia. Contudo, a segunda 

aula teve um nível de trabalho sobre a autonomia brutal, sendo utilizados exercícios e 

formas de organização da aula admiráveis. 

Avaliação da autonomia: 12 – Alguma autonomia. 
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Professor #6 

Tabela 8 - Resultado da observação das aulas do professor #6 

Data 16/05/19 17/05/19  

Ano 7º 11º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Badminton Voleibol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X X  X 

5.  X  X   

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 7 9 8 

 

 

 

Ao analisar esta tabela, notamos que existe uma mudança de uma aula para a 

outra. Isto pode estar relacionado com o facto de se alterar a turma ou a modalidade 

praticada. 

Ainda assim, houve um trabalho pouco centrado no desenvolvimento da 

autonomia.  

Avaliação da autonomia: 8 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

Observações: o 

professor assume 

uma postura de 

controlo; boa 

organização dos 

alunos no exercício 

(professor certifica-

se que os alunos 

têm a liberdade de 

escolher a sua 

organização, mas 

interfere se 

necessário para 

manter a ordem da 

aula); várias 

tipologias de 

exercícios. 
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Observações: 

jogo a aula 

inteira; sem 

conteúdos 

trabalhados. 

Professor #7 

Tabela 9 - Resultado da observação das aulas do professor #7 

Data 17/05/19 24/05/19  

Ano 10º 10º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Voleibol Voleibol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 6 6 6 

 

Ao olhar para esta tabela, podemos tirar a ilação de que o professor responsável 

manteve a mesma atitude nas duas aulas.  

Em termos de autonomia, não foi aproveitado o potencial de trabalho e 

desenvolvimento da autonomia, que podia surgir com a modificação do exercício jogo, 

criando regras que aumentassem o interesse no jogo (ultrapassar dificuldades impostas) 

e, posteriormente, criar momentos de reflexão sobre essas regras.  

Avaliação da autonomia: 6 – Pouca autonomia. 
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Professor #8 

Tabela 10 - Resultado da observação das aulas do professor #8 

Data 09/05/19 16/05/19  

Ano 6º 6º 

Espaço Exterior Exterior 

Modalidade Atletismo Atletismo Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.  X  X   

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.   X  X  

2.2.  - - - -  

3.   X  X  

4.   X  X  

5.  X  X   

6.   X  X  

7.  X  X   

8.  Comando Comando  

Total: 8 8 8 

 

Ao olhar para esta tabela, notamos que o professor a mesma postura de uma aula 

para a outra, podendo esse facto estar relacionado com a modalidade relacionada. 

Em termos de autonomia, não foi potencializado o trabalho e desenvolvimento 

da autonomia. Apesar disto, fica a nota que em uma das minhas observações informais, 

este professor na sua modalidade de excelência deu uma aula em que potenciou imenso 

o desenvolvimento da autonomia (infelizmente, foi uma observação teste do 

instrumento de observação). 

Avaliação da autonomia: 8 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

comunicação 

bem 

conseguida; 

excelente 

organização 

e 

aproveitamen

to do espaço. 
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Professor #9 

Tabela 11 - Resultado da observação das aulas do professor #9 

Data 14/05/19 21/05/19  

Ano 7º 7º 

Espaço Exterior Exterior 

Modalidade Basquetebol Basquetebol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.  X  X   

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.  X  X   

6.   X  X  

7.  X  X   

8.  Comando Comando  

Total: 9 9 9 

 

 

 

 

Ao olhar para esta tabela, percebemos que são utilizados vários elementos que 

remetem ao desenvolvimento da autonomia. Atendendo às observações, “turma 

problemática”, podemos encontrar uma causa para não haver maior liberdade na aula e, 

dessa forma, o professor dar um contributo maior. A atitude utilizada na primeira aula, 

manteve-se na segunda aula. 

Em termos de autonomia, julgo que, segundo o que foi observado, este professor 

tem uma enorme capacidade de utilizar os vários instrumentos que tem disponível para 

trabalhar e desenvolver a autonomia dos alunos. 

Avaliação da autonomia: 9 – Pouca autonomia. 

 

 

Observações: Ensino 

através da questão; 

reforçou que devem 

experimentar 

diferentes formas de 

experimentar as 

técnicas; (+) 

Marcação de faltas 

no jogo: alunos 

marcam a falta e 

dizem o porquê de 

ser falta – professor 

reforça esta situação; 

No momento de 

beber água, os 

alunos podem 

“jogar”, mas o 

número de bolas é 

controlado; turma 

problemática. 
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Professor #10 

Tabela 12 - Resultado da observação das aulas do professor #10 

Data 13/05/19 14/05/19  

Ano 9º 6º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Rugby Badminton Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X   X X 

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.  X   X X 

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 8 6 7 

 

Ao analisar esta tabela, notamos que há uma mudança de comportamento de 

uma aula para a outra, podendo estar relacionado com a turma ou com a modalidade 

praticada. 

Em termos de autonomia, a mudança de atitude do professor não foi 

significativa, mantendo o potencial de desenvolvimento da autonomia baixo.  

Avaliação da autonomia: 7 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

desordem; 

turma 

liderava. 
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Observações: 

excelente 

forma de 

comunicar; 

primeira aula, 

jogo 1x1 e 

2x2 a aula 

inteira: 

segunda aula 

mais 

elaborada. 

Professor #11 

Tabela 13 - Resultado da observação das aulas do professor #11 

Data 09/05/19 23/05/19  

Ano 7º 7º 

Espaço Interior Exterior 

Modalidade Badminton Futebol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.  X  X   

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 5 5 5 

 

Ao olhar para esta tabela, apesar de nas observações ter nota que permite 

perceber que houve uma alteração à estrutura da aula, não e notada qualquer alteração 

na atitude do professores.  

Em termos de autonomia, houve uma demonstração de um trabalho sobre o 

desenvolvimento da autonomia muito pobre.  

Avaliação da autonomia: 5 – Pouca autonomia. 
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Professor #12 

Tabela 14 - Resultado da observação das aulas do professor #12 

Data  17/09/19 24/09/19  

Ano 10º 10º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Voleibol Voleibol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.  X  X   

6.  X  X   

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 9 9 9 

 

Uma rápida análise desta tabela, permite-nos tirar a ilação de que o 

comportamento do professor se manteve de uma aula para a outra. 

Em termos de autonomia, demonstrou utilizar alguma carga de trabalhado que 

potencia o desenvolvimento da autonomia, no entanto, pequenas alterações (exemplo: 

questionar os alunos) iriam aumentar esse mesmo contributo. 

Avaliação da autonomia: 9 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

grande 

diversidade 

de 

exercícios; 

excelente 

racionalizaçã

o do espaço 

disponível. 
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Professor #13 

Tabela 15 - Resultado da observação das aulas do professor #13 

Data 17/09/19 24/09/19  

Ano 8º 8º 

Espaço Futebol Futebol 

Modalidade Exterior Exterior Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.  X  X   

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 7 7 7 

 

Ao olhar para esta tabela, notamos que atitude do professor de uma aula para a 

outra manteve-se igual. 

Em termos de autonomia, não houve um trabalho significativo, mas houve a 

demonstração de algum potencial para trabalhar sobre a autonomia, ainda que nas aulas 

observadas tenha sido reduzido 

Avaliação da autonomia: 7 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

boa interação 

e 

comunicação 

na relação 

professor-

aluno; após 

aquecimento, 

jogo o resto 

da aula. 
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Professor #14 

Tabela 16 - Resultado da observação das aulas do professor #14 

Data 09/05/19 16/05/19  

Ano 5º 5º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Voleibol Voleibol Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.  X X X X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.  X  X   

5.  X  X   

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 9 9 9 

 

Com a leitura desta tabela, podemos tirar a ilação de que a postura do professor 

se manteve igual de uma aula para a outra. Ao contrário das outras tabelas, esta fica 

marcada pela dupla sinalização do ponto 1.1, a qual significa que o professor, segundo o 

conteúdo abordado, apresentava um modelo mais ou menos rígido da sua execução. 

Em termos de autonomia, nota-se que foi realizado algum trabalho que contribui 

para o seu desenvolvimento. 

Avaliação da autonomia: 9 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

exercícios 

lúdicos, bem-

adaptados às 

idades dos 

alunos. 
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Professor #15 

Tabela 17 - Resultado da observação das aulas do professor #15 

Data 13/05/19 13/05/19  

Ano 6º 5º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Badminton Badminton Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.   X  X  

1.1.   X  X  

    1.1.1.   X  X  

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  X  X   

3.   X  X  

4.   X  X  

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 6 6 6 

 

Ao olhar para esta tabela, notamos que, variando a turma, o comportamento do 

professor manteve-se. Adjacente a isto, está o facto de apenas ser realizado jogo 1x1. 

Em termos de autonomia, apesar de ser minimamente trabalhado, julgo que o 

potencial de trabalhar o desenvolvimento da autonomia com crianças desta idade pode 

(e deve) ser maior. 

Avaliação da autonomia: 6 – Pouca autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

jogo 1x1 aula 

inteira; em 

aulas de 90 

minutos, 

meninos 

jogam uma 

parte e as 

meninas a 

outra; quem 

está de fora, 

espera 

sentado no 

banco. 
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Professor #16 

Tabela 18 - Resultado da observação das aulas do professor #16 

Data 13/05/19 14/05/19  

Ano 5º 5º 

Espaço Interior Interior 

Modalidade Ginástica Ginástica Variação/ 

Média Questões Sim Não Sim Não 

1.  X  X   

1.1.  X  X   

    1.1.1.  X  X   

1.2.  X  X   

2.  X  X   

2.1.  X  X   

2.2.  - - - -  

3.   X  X  

4.   X  X  

5.   X  X  

6.   X  X  

7.   X  X  

8.  Comando Comando  

Total: 3 3 3 

 

Ao olhar para esta tabela, notamos a mesma atitude nas duas aulas. 

Em termos de desenvolvimento da autonomia, segundo a avaliação proposta, a 

mesma é inexistente. Contudo, este facto poderá estar com os perigos inerentes à prática 

da ginástica e às idades dos alunos, tendo o professor jogado pelo seguro e ter 

procurado manter a turma sempre sob a sua alçada. 

Avaliação da autonomia: 3 – Sem autonomia. 

 

Análise geral dos dados 

As análises às tabelas enfatizam o pouco trabalho que é feito para desenvolver a 

autonomia.  

De aula para aula, varie o espaço, a turma ou a modalidade, os professores (salve 

uma exceção) pouco ou nada mudaram na sua forma de atuar.  

De tabela para tabela, é possível tirar a ilação que o ponto 2 (2, 2.1 e 2.2) – 

organização em exercício e escolhas das técnicas e táticas – a utilizar é o que mais 

Observações: 

excelente 

organização 

do material 

pelo espaço; 

segurança 

em primeiro 

plano. 
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contribui para autonomia. O segundo ponto que mais contribuiu para dar autonomia às 

aulas, foi o 1 (1.1, 1.1.1. e 1.2) – instrução, demonstração das técnicas e correspondes 

correções segundo modelos rígidos ou mais liberais. Após a observação das aulas, julgo 

que estes fenómenos estão relacionados à “liberdade” das aulas, pois em grande parte, a 

estrutura da aula era constituída por (apenas) realização de jogo.  

O ponto que menos utilização teve foi o 6º (6.) – oportunidade de os alunos 

gerirem os exercícios. Apesar de ser uma tarefa de fácil acesso, os professores 

definiram-se como o centro das ações da aula, não dando a permissão para os alunos 

gerirem o exercício da forma que desejavam. 

Em suma, os resultados foram negativos, havendo uma aula “Sem autonomia”, 

catorze com “Pouca autonomia”, uma com “Alguma autonomia” e nenhuma com 

“Muita autonomia”. 

 

7.5.3 Análise da Relação Questionários-Observações 

Após a análise de ambos os momentos desta investigação, ficam algumas ideias 

claras. Todos os professores, de maneira ou de outra, concordam que a autonomia tem 

um papel muito importante nas nossas vidas, realçado pelo seu desenvolvimento nas 

crianças/adolescentes. 

Com a passagem da teoria para a prática, é presumível assumir que as coisas 

mudaram por completo, havendo poucas aulas que realmente são capazes de trabalhar 

sob o desenvolvimento da autonomia. 

Houve apenas um professor capaz de lecionar uma aula com os parâmetros de 

avaliação do desenvolvimento da autonomia altos, ficando todos os outros muito aquém 

das expetativas, com avaliações negativas (9 pontos ou menos). 
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7.6 Conclusões 

A elaboração desta investigação deu-me a oportunidade de trabalhar sobre um 

assunto que me entusiasma, pois, o seu desenvolvimento é capaz de fomentar o 

desenvolvimento de tantas outras qualidades presentes nas pessoas de sucesso. 

Ao longo dos momentos de pesquisa, tornou-se cada vez mais certo a 

importância dada, não só por mim, como por tantos outros autores, havendo inclusive 

estudos que ligam a autonomia à educação. 

Os questionários relacionaram-se com as observações na dimensão que nos 

possibilita comparar a teoria (o que os professores dizem) com a prática (o que fazem 

efetivamente). 

Os resultados obtidos na observação mostraram que os docentes de Educação 

Física não estão a dar a devida atenção a esta qualidade humana, mesmo identificando e 

admitindo a sua importância no mundo atual. Não obstante, admitem que o PNEF 

descredita esta caraterística e que tal não devia acontecer. 

A própria formação académica, falando pelos poucos professores com quem 

falei, “ignora” esta faceta do ensino, dando maior preponderância à transmissão de 

outros conhecimentos pedagógicos, também importantes ao nosso desenvolvimento 

enquanto professores. 

Ainda assim, admito que os resultados podem não ser generalizados a outras 

escolas e/ou regiões do país. 

Por isso mesmo, para concluir esta investigação, lanço a sugestão de que seria 

deveras interessante repetir o estudo, mas desta feita com uma pesquisa mais bem 

fundamentada, com as variáveis mais bem definidas, com parâmetros de observação 

mais adequados, com um maior número de observações e, se possível, com uma 

amostra superior, de forma a haver lugar a afirmar se existe ou não um contexto 

generalizado no que toca ao desaproveitamento do potencial desenvolvimento da 

autonomia dos alunos nas escolas básicas e secundárias, na disciplina de Educação 

Física. 
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8. Conclusão 

Agora que o estágio acabou, olho para ele de uma forma totalmente diferente de 

quando ouvia os professores falarem acerca dele nas aulas de primeiro ano de mestrado, 

mas também de quando esta experiência teve início. 

Este estágio foi a oportunidade de me integrar na escola enquanto docente, 

desenvolver competências pedagógicas e perceber algumas das exigências da carreira 

docente, revelando a importância deste momento supervisionado na minha vida e, 

certamente, na vida dos meus outros colegas que já estagiaram e de outros tantos que o 

irão fazer no futuro. 

O estágio foi, então, muito mais do que dar aulas. Foi testar e aplicar exercícios, 

foi perceber as dinâmicas entre os alunos, como também as dinâmicas estabelecidas por 

toda a comunidade escolar, foi conhecer os alunos a nível motor e social, foi conhecer 

os nossos limites e procurar ultrapassá-los, foi uma procura constante de obter mais 

conhecimento e aplicá-lo, foram as experiências, foram as convivências, foi… foi isto e 

tanto mais, que me fez crescer e olhar a profissão com outros olhos. 

Este ano letivo foi agridoce, houve momentos de imensa satisfação com o meu 

trabalho e outros tantos de insatisfação, que me levavam a “ter muitas dores de cabeça”. 

A lição que retiro disto é que todas as experiências são importantes, onde devemos 

procurar compreender o que tornou os bons momentos possíveis e refletir sobre que 

correu menos bem, de maneira a que possamos evoluir. 

Com a consumação deste Estágio Profissional, sinto que cresci nas mais diversas 

áreas que o compõem, tendo os alunos e o professor cooperante um papel muito 

importante no meu desenvolvimento. Tenho esta opinião porque sinto que foram eles 

que me deram todas as ferramentas de trabalho, estando o meu papel reduzido à procura 

dos materiais mais apropriados para utilizar. Consequentemente, penso foram as 

dinâmicas que se estabeleceram, as grandes responsáveis pela necessidade de me 

empenhar e investir na tarefa de docente, forçando-me a dedicar mais tempo à pesquisa 

e à procura de soluções teóricas que fossem válidas, de forma a remodelar a minha ação 

pedagógica. 

 Apesar de todo o crescimento, reconheço a necessidade de evoluir em vários 

aspetos do meu trabalho, mas também tenho a noção que “Roma e Pavia não se fizeram 
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em um dia”, por isso mesmo, a minha carreira enquanto docente irá sofrer muitas 

transformações e espero conseguir melhorar os pontos negativos que fui capaz de 

identificar em mim e melhorar outros tantos que me passaram despercebidos. 

Na minha ótica, ser professor também engloba o estabelecimento de relações 

afetivas com os alunos (clima de aula) mas também estabelecer relações com toda a 

comunidade de forma ativa, pois esta é fundamental para que o docente se integre na 

escola e construa ferramentas de gestão e organização. 

Neste momento, se fosse necessário descrever a profissão docente a um aluno de 

primeiro ano de mestrado, sinto que teria muitas dificuldades na sua descrição, porque o 

estágio vai muito além do que é esperado, pois as experiências que vamos vivendo é 

que dão grande significado à nossa experiência, e cada um de nós sente-o à sua maneira. 

Para terminar, apenas quero expressar o meu sentimento de felicidade em ter 

percorrido este caminho, em ter escolhido seguir Ensino de Educação Física, porque de 

facto é imensamente satisfatório procurar tornar (e sobretudo conseguir) os alunos 

melhores desportistas, profissionais e, mais importante, melhores pessoas.  

Ainda agora terminou… e já tenho saudades! 
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Anexo I: Planeamento anual das aulas e atividades da escola 

Mapa de Aulas – Ano letivo 2018/2019 

1º Período 2º Período 3º Período 

Mês Dia Tipo Evento Mês Dia Tipo Evento Mês Dia Tipo Evento 

S
et

em
b

ro
 11 Apresentação 

Ja
n

ei
ro

 

3 Aula 

S/ Eventos 

A
b

ri
l 23 Aula S/ Eventos 

18 Aula 

S/ Eventos 

8 Aula 25 Feriado S/ Aula 

20 Aula 10 Aula 30 Aula S/ Eventos 

25 Aula 15 Aula 

M
ai

o
 

2 Aula 
S/ Eventos 

27 Aula 17 Aula 7 Aula 

O
u

tu
b

ro
 

2 Aula 
S/ Eventos 

22 Aula 8 Torneio Duplas Voleibol 

4 Aula 24 Aula 9 Aula 

S/ Eventos 8 Torneio 

Mini-andebol 4x4 

29 Aula/Torneio Torneio Futsal 14 Aula 

11 Aula 31 Aula 

S/ Eventos 

16 Aula 

12 Torneio 

F
ev

er
ei

ro
 

5 Aula 21 Aula 
Prova Aferição 

16 Aula S/ Eventos 7 Aula 23 Aula 

18 
Aula/ 

Torneio 

Padel, ténis-de-mesa 

e de badminton 

12 Aula 28 Aula 
Desporto Escolar 

15 Aula/Torneio Andebol 4x4 30 Aula 

23 Aula 

S/ Eventos 

19 Aula 

S/ Eventos 

Ju
n

h
o
 

4 Aula (Última aula) 

25 Aula 21 Aula 7 

Torneio 
Torneio de Voleibol 

de Praia 

30 Aula 26 Aula 8 

N
o

v
em

b
ro

 

2 Aula 
S/ Eventos 28 Aula 

9 

6 Aula 10 

7 Torneio Corta-Mato 

M
ar

ço
 

1 Torneio 
Carnaval - Duplas 

de voleibol 

11 

Evento Semana do Mar 
8 Aula 

S/ Eventos 

12 

13 Aula 7 Aula 

S/ Eventos 

13 

15 Aula 12 Aula 14 

20 Aula 14 Aula 
Fim do Ano Letivo 

22 Aula 18 Aula 

27 Aula 20 Aula  

 

 

 

 

 

 

 

29 Aula 26 Aula 

D
ez

em
b

ro
 4 Aula S/ Eventos 28 Aula 

6 Aula 
 

A
b

ri
l 

1 Torneio Dia Voleibol 

11 Aula 2 Aula/Torneio Dia futsal 

13 Aula S/ Eventos 4 Aula S/ Eventos 
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Anexo II: Base do Plano de aula utilizada nas aulas 

Plano de Aula ? 
Docente:  Prof. Cooperante:  Data: __/__/____ Hora: h – h (90’) Aula nº:  

Unidade Didática:  Espaço:  Material:  Nº de Alunos:  

Objetivos gerais da aula:  

Função Didática:  

 

Parte   Conteúdos Objetivos Específicos Situações de Aprendizagem/Organização/Metodologia Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

 
----- - Revisão da matéria Revisão da matéria lecionada nas aulas anteriores. ----- 

   ----- 

Fu
n

d
am

en
ta

l     
- 

 

    ----- 

Fi
n

al
 

? 

90’ 
   ----- 

 

Observações: 
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Anexo III: Base de Plano de aula utilizada como ponto de partida 

 

Plano de Aula 
Docente(s):  Data:  Hora:  Duração:  Nº de alunos:  Aula nº: 

Unidade Didática:  Local:  

Material:  Espaço:  

Objetivo da aula:  

Função Didática:  

 

Parte Tempo Conteúdos 
Objetivos 

Específicos 
Situações de 

Aprendizagem 
Componentes 

Críticas 

P
ar

te
 In

ic
ia

l 

     

P
ar

te
 F

u
n

d
am

e
n

ta
l 
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Anexo IV: Questionário sobre a autonomia 

 

Q1. É da opinião que a autonomia é um dos aspetos mais importantes no 

desenvolvimento das crianças/adolescentes, tendo em vista a sua formação enquanto 

Homens/Mulheres? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q2. Tendo em conta as aulas, considera o desenvolvimento da autonomia mais 

importante que o trabalho das habilidades motoras específicas (voleibol, andebol, etc)? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q3. Tendo em conta as aulas, considera o desenvolvimento da autonomia mais 

importante que o trabalho da condição física? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q4. Considera que o desenvolvimento da autonomia deveria estar, de forma acentuada, 

presente no Ensino?  

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q5. Acha que o Programas Nacional de Educação Física banaliza o desenvolvimento da 

autonomia?  

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q6. Alguma vez permitiu que os alunos selecionassem as matérias de ensino? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q7. Permite e/ou incentiva a intervenção e questionamento acerca dos exercícios e dos 

seus objetivos?  

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q8. Algum vez criou um exercício e permitiu que os alunos manipulassem as regras do 

mesmo? 
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Sim (  )    Não  (  ) 

Q9. Algum vez deixou os alunos gerirem um exercício de aula? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q10. Algum vez deixou os alunos criarem um exercício de aula? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q11. Algum vez deixou os alunos criarem e gerirem um exercício de aula? 

Sim (  )    Não  (  ) 

 

Q12. Quais dos seguintes estilos de ensino, tem a tendência a utilizar? 

Comando (  ) 

Tarefa (  ) 

Avaliação recíproca (  ) 

Autoavaliação (  ) 

Inclusivo (  ) 

Descoberta guiada (  ) 

Divergente (  ) 

Programa individual (  ) 
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Anexo V: Ficha de Observação 

Ficha de observação do professor 

Escola: EBSAAS Unidade didática:  Espaço:  Horário: _h_ – _h_ Turma: _º_ Data:__/__/___ 

Professor Observador: André Franco Professor Observado:  Tipo de avaliação: Estudo Autonomia 

Pontos da Observação 

Questões do Estudo Sim Não 

1. Os exercícios são exemplificados na instrução?    

1.1. As técnicas apresentadas foram demonstradas seguindo um modelo rígido de execução?   

1.1.1.  Quando exemplificados, os alunos têm de seguir (à risca) esse exemplo?   

1.2. Os alunos têm a permissão para experimentar diferentes formas de realizar as técnicas a trabalhar?   

2. Em exercício, os alunos tiveram a liberdade para se organizar da foram que desejavam?   

2.1. Os alunos tiveram a liberdade para escolher as ações técnicas a realizar?   

2.2. Se possível, os alunos tiveram a liberdade para escolher as movimentações (táticas) a realizar?   

3. Os alunos tiveram a possibilidade de escolher algum exercício na aula?   

4. Algum exercício requeria que os alunos fossem criativos, de forma a ultrapassar os obstáculos/dificuldades 

impostas?  
  

5. Os alunos tiveram a oportunidade de tomar alguma decisão que influenciou a aula (arbitragem, organização 

geral, exercício, …)? 
  

6. Os alunos tiveram a oportunidade de gerir algum exercício?   

7. Houve algum momento de reflexão na aula?   

8. Estilo de ensino predominantemente utilizado na aula:  

Observações: 


