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Resumo 

O Estágio Profissional assume-se como uma etapa marcante no processo 

de formação profissional dos estudantes estagiários. Inserindo-se no plano de 

estudos do 2º ano do Mestrado em ensino da educação física nos ensinos 

básico e secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este 

permite ao estudante estagiário ter um primeiro confronto com o contexto real 

de ensino, mas também pretende que este recorra aos conhecimentos 

adquiridos na formação inicial, aplicando-os às situações da prática (Batista & 

Queirós, 2013). Desta forma, este relatório de estágio objetiva referir as 

experiências vivenciadas no contexto de estágio, refletindo acerca das 

mesmas, das aprendizagens ocorridas e do processo de desenvolvimento 

profissional. Este relatório estrutura-se em cinco capítulos principais, iniciando 

com a “Introdução” ao explicar os objetivos do estágio profissional e do 

documento. Seguindo-se o “Enquadramento Pessoal”, reportando o percurso 

de vida, as influências para a escolha profissional e as expetativas iniciais do 

estudante estagiário. O “Enquadramento Institucional” é o capítulo seguinte, 

onde se refere a importância da escola na formação de indivíduos e as 

condições da escola cooperante. O “Enquadramento Operacional” é o quarto e 

maior capítulo, englobando 3 áreas distintas da atuação do estudante 

estagiário no estágio profissional. Destacando-se ainda o estudo de 

investigação-ação inserido na área 3, acerca da competência para o ensino da 

educação física a partir de perspetivas construtivistas. Por fim, o último capítulo 

das “Conclusões e Perspetivas Futuras” efetua uma retrospetiva e reflexão 

acerca de todo o EP e das principais aprendizagens retiradas do mesmo.  
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Abstract 

The practicum training is a significant stage on the professional 

development process of pre-service teachers. It takes place during the 2nd year 

of the Master degree of Teacher Physical Education Program, at the Faculty of 

Sport in University of Porto. This enables the pre-service teacher to experience 

the genuine context of teaching and at the same time, it seeks that it uses the 

knowledge acquired to date, applying it to the practical occurrences (Batista & 

Queirós, 2013).  Therefore, this practicum report refers the experiences 

witnessed during the practicum, reflecting about them, as well about the 

knowledge and the professional development that derived from this phase. This 

same report consists in five major chapters, where the first one “Introduction”, 

explains the objectives of the practicum training and the document itself. The 

second one, “Personal Background”, states the life course, the influences for 

the career choice and the initial expectations towards the practicum training, of 

the pre-service teacher. The next chapter is the “Institutional Framework”, which 

focus on the relevance of the school on the education of individuals and on the 

context where the practice of the pre-service teacher occurred. The fourth and 

longest chapter is the “Operational Framework”, which includes 3 distinctive 

areas of the pre-service teacher practice. In the 3rd area the emphasis goes to 

the research study, regarding the expertise in teaching physical education from 

constructivist perspectives. Lastly, the final chapter “Conclusions and Future 

Perspectives” reflects on the whole process of the practicum training and the 

insights provided by the experience.  
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 O presente documento, denominado de Relatório de Estágio (RE) 

Profissional, enquadra-se no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional (EP), pertencente ao 2º ano do 2º ciclo de estudos conducente ao 

grau de Mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, 

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

expressa assim todas as vivências experienciadas enquanto estudante 

estagiário (EE), ao longo de todo o EP. As quais moldaram as aprendizagens 

adquiridas e a sua significância, para além de todo o processo 

desenvolvimento profissional (DP), que ocorreu através do EP. O EP permite 

assim ao EE experienciar e inserir-se na cultura escolar, assim como nas suas 

diversas vertentes, incorporando as suas normas, valores, hábitos e práticas, 

que regem os ideais e as ações de cada comunidade específica (Batista & 

Queirós, 2013). Uma formação profissional que Nóvoa (2009) destaca ser 

fundamental ocorrer dentro e no desempenho da profissão. Algo que o EP 

permite ao assumir-se como um espaço de conclusão do processo de 

formação, mas também de início da construção profissional e DP. Tornando-se 

determinante este exercício da profissão num contexto real, pois através deste 

contacto o EE começa a reconhecer os contornos da profissão docente, 

introduzindo-se, gradualmente, nessa comunidade educativa (Batista, Pereira & 

Graça, 2012).      

Desta forma, a prática de ensino supervisionada (PES) realizou-se numa 

escola cooperante (EC), localizada no concelho de Braga, durante o ano letivo 

de 2018/2019, com um núcleo de estágio (NE) constituído por mais três 

colegas estagiários (CEs). Quanto ao acompanhamento e orientação deste EP, 

este foi garantido pela presença diária de um professor cooperante (PC) na EC, 

mas também por um professor orientador (PO) designado pela faculdade. 

Constituindo-se assim uma estrutura, que se assume como uma comunidade 

de prática, visando a formação e desenvolvimento dos EE. Segundo Wenger 

(1998) estas comunidades de prática assemelham-se ao funcionamento dos 

NE, pois existe o mesmo espírito de cooperação e partilha, com o objetivo do 

desenvolvimento pessoal, coletivo e profissional. Algo que se verificou no 

decorrer deste EP. Assim, ao longo deste ano de EP fiquei encarregue de 
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regular todo o processo de ensino-aprendizagem (E/A) de uma turma 

residente, do 11º ano de escolaridade e de uma forma parcial, de uma turma 

partilhada do 6º ano. Assistindo ainda a diretora de turma (DT) da turma 

residente, no acompanhamento da mesma e na execução das tarefas inerentes 

a esta função. 

De maneira a captar os assuntos de maior relevo deste EP, este RE 

encontra-se estruturado em cinco capítulos principais: a Introdução, o 

Enquadramento Pessoal, o Enquadramento Institucional, o Enquadramento 

Operacional e a Conclusão e Perspetivas Futuras. Relativamente à 

“Introdução”, esta procura explicar os objetivos do documento e o 

contextualizar o mesmo. Já no que respeita ao “Enquadramento Pessoal”, este 

capítulo inicial reporta todo o meu percurso de vida e as influências que 

levaram à escolha desta profissão. Para além de explanar as minhas 

expetativas iniciais em relação ao EP, a minha conceção acerca da educação 

física (EF) e do ensino, e aprofundando ainda o enquadramento do EP. Quanto 

ao terceiro capítulo, o “Enquadramento Institucional”, intenciono esclarecer a 

importância da escola na formação de indivíduos e a sua interligação com a 

sociedade, para além de expor as condições onde o EP se desenvolveu. 

Apresentando a conjuntura da EC, da turma residente e da turma partilhada, 

mas também analisando o NE, o PC e PO, bem como a sua importância para o 

processo de EP. Segue-se o “Enquadramento Operacional”, consistindo este 

no quarto e maior capítulo deste RE. O qual engloba a “Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, a “Área 2 – Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade” e ainda a “Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional”. Neste capítulo estão plasmadas as experiências e aprendizagens 

consequentes do EP, conjugando as mesmas com uma reflexão acerca de 

todo o processo de EP, nos seus diferentes domínios. Mais especificamente, 

na área 1 evidenciam-se as subáreas da conceção, planeamento, realização e 

avaliação do processo de E/A, em conjunto com os processos de observação e 

da reflexão sistemática. Já na área 2, estão patentes as participações nas 

atividades da comunidade escolar e educativa, que transcenderam a 

lecionação das aulas, mas que se assumiram como fundamentais, para a 
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minha integração na comunidade educativa como profissional. Na área 3 

acerca do desenvolvimento profissional, distingue-se o estudo de investigação-

ação, realizado no âmbito do EP acerca da “Auto e Heteroavaliação da 

Competência para o ensino da EF a partir de Perspetivas Construtivistas”. O 

qual objetivou acessar se as práticas de ensino do EE estavam de encontro 

com uma conceção de ensino, baseada no construtivismo, através do grau de 

competência do mesmo, para ensinar a disciplina de EF. Por fim, o quinto e 

último capítulo das “Conclusões e Perspetivas Futuras” efetua uma retrospetiva 

e reflexão acerca de todo o EP e das principais aprendizagens retiradas do 

mesmo. Expressando igualmente a sua relevância para o meu DP e pessoal, 

mas também para o meu futuro.  
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2. Enquadramento Pessoal 
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 2.1 A construção de uma identidade 

Ao longo de toda a nossa vida, estamos sujeitos a experiências, situações 

e agentes, que influenciam o nosso processo de desenvolvimento pessoal e a 

nossa formação. Moldando assim as nossas conceções e assistindo-nos, na 

construção de uma identidade própria e única a cada um. Dubar (1997) refere 

também que a construção de uma identidade profissional é influenciada pelas 

sucessivas socializações, ao longo da nossa vida. Dessa forma, pretendo com 

este enquadramento pessoal, contextualizar quem eu sou e os motivos para 

tal. Assim como, expressar os principais fatores e vivências que me instigaram 

e direcionaram, para a escolha da área do desporto e da EF.   

2.1.1 Contexto e Família: Pilares para um estilo de vida ativo 

Começo assim por me apresentar formalmente. O meu nome é António 

Miguel Da Costa Pereira Azevedo Vitorino, nasci no dia 20 de Julho de 1996 e 

sou natural de Viana do Castelo. Residi a maioria da minha vida na aldeia de 

Castelo do Neiva, a qual se insere num contexto rural. Como tal, fruto deste 

meio e da influência de familiares, que também cresceram e trabalharam no 

mesmo, nunca tive um estilo de vida sedentário. Uma população específica que 

segundo Monteiro et al. (2014), na realidade portuguesa, apresenta uma 

prática de atividade física superior à do meio urbano. Algo que experienciei, 

através da possibilidade de brincar constantemente num espaço exterior 

amplo. Mas também de, por vezes, participar nas tarefas quotidianas 

relacionadas com a agricultura e pecuária, com os meus avós. Sendo este 

quotidiano laborioso e as suas tarefas, um dos principais motivos atribuídos 

pelos autores supracitados, para os resultados obtidos.  

Também de acordo com Gomes, Queirós e Batista (2014), a família 

revela-se como o principal agente de socialização para a prática desportiva. 

Sendo realmente a minha família o grande responsável pelo início e 

continuidade, de um estilo de vida ativo e da minha prática desportiva. Pelo 

contacto que me proporcionaram com a mesma desde cedo. Onde os meus 

pais assumiram um maior destaque. O que está em concordância com as 

afirmações de Gomes (2010), acerca da facilitação dos pais para o início e 

continuação da prática de atividade física. A prática desportiva também foi 
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sempre um elemento considerado fundamental, no meu processo de formação 

e desenvolvimento, pelos meus pais. Algo que se revelou através da prática de 

natação desde os 2 anos de idade. Assim como, do exemplo que transmitiram 

ao efetuarem a prática de exercício físico regular. Onde eu procurava 

acompanhar os mesmos nesses momentos. Portanto, os meus pais revelaram-

se como grandes influências no que respeita à minha perceção e motivação 

perante o desporto (Brustad, 1992). Constituindo-se assim a família como um 

elemento fulcral no desenvolvimento de uma identidade, competências de vida, 

autoestima e motivação perante a atividade desportiva (Gomes, 1997).  

2.1.2 Percurso como atleta e treinador 

Quando alguém se refere a mim, gosto de pensar que associa o meu 

nome ao desporto. Isto porque sempre foi uma parte estruturante da minha 

vida e do meu quotidiano. Com o qual os meus familiares e amigos sempre me 

relacionaram. Como já referi, desde os 2 anos de idade que sempre estive 

ligado ao desporto. Em particular à modalidade de natação. A qual iniciei com o 

pretexto de aprender a nadar. Mas que prossegui pelo gosto que adquiri pela 

mesma e através da vontade de aprender mais, para conseguir melhorar. 

Acabando assim, por enveredar na natação de competição ao longo de todo o 

meu percurso pessoal e académico. Durante cerca de 10 anos como nadador. 

 Esta envolvência com o desporto permitiu ter experiências únicas, de 

grande crescimento e aprendizagem a nível pessoal e desportivo. Constituindo-

se este contexto desportivo, como um elemento decisivo no meu 

desenvolvimento pessoal, social e moral, influenciando fortemente o meu 

carácter (Rosado, 2009). Onde a aquisição de valores como a disciplina, a 

cooperação, o respeito, o autoconhecimento, a autorrealização e a 

perseverança, foram cruciais para a minha formação integral. Assim como para 

a sua aplicação, nos diferentes contextos da minha vida. Estando esta 

transferência de componentes e competências do desporto, para diferentes 

contextos da vida dos atletas, devidamente comprovada por diversas revisões 

da literatura (e.g., Gould & Carson, 2008; Camiré, 2014). Sobretudo quando os 

treinadores têm o desenvolvimento destes conteúdos em particular atenção 

(Collins et al., 2009). Estas competências e valores foram também elementos 
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aos quais recorri no decorrer do EP. Onde a dedicação, rigor e sentido de 

responsabilidade foram imprescindíveis. De modo a realizar todas as tarefas e 

funções, com sucesso e brio profissional.   

No entanto o fator mais relevante do meu contacto com a prática 

desportiva foi a aquisição de um gosto crescente pelo desporto e por um estilo 

de vida ativo. Um gosto pelo desporto que Becker, Ferreira e Krug (1999) 

sustentam como sendo a principal razão, pela qual as pessoas escolhem a EF 

como área profissional. Neste aspeto os meus treinadores também foram 

agentes de socialização importantes, o que contradiz com o estudo de Gomes 

et al. (2014), que colocam os professores com uma maior preponderância. Tal 

deve-se ao facto de serem os elementos, com os quais passava um maior 

período de tempo, durante os treinos. Para além de serem indivíduos com uma 

paixão pelo desporto e pela sua profissão. Conseguindo transmitir-me os 

valores e competências inerentes ao desporto, assim como, um grande apreço 

pelo mesmo e pela profissão de treinador de natação.  

Revelando-se como um dos motivos que conduziram ao desempenho 

desta mesma atividade profissional. Assumindo assim o cargo de treinador de 

natação há 3 anos. Conseguindo permanecer no local de estágio da 

licenciatura e tornando-me treinador-adjunto, da equipa principal de natação, 

do Sporting Clube de Braga. Uma função que impõe uma grande exigência no 

meu quotidiano, pelo trabalho diário com uma equipa de alto-rendimento. No 

entanto, efetuei sempre tudo ao meu alcance para me envolver e dedicar ao 

máximo ao EP, no decorrer do mesmo. De modo a que realmente fosse um 

ano marcante para a minha formação e para o meu DP. O facto de já exercer 

esta função previamente ao EP, também foi uma mais-valia para o meu 

desempenho no mesmo. Sobretudo pela experiência profissional adquirida até 

à data. Através do contacto diário, com atletas de uma faixa etária semelhante 

à da turma residente. Mas também pelas obrigações impostas enquanto 

treinador a nível do planeamento, da gestão e coordenação de diferentes 

elementos e variáveis. O que está de acordo com as afirmações de Batista, 

Matos e Graça (2011), que referem que esta auto-perceção de competência 

profissional é influenciada pelos fatores da área profissional, mas sobretudo 
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pela experiência profissional. A qual influencia a perceção de competência em 

todas as suas dimensões. Algo que me permitiu sentir melhor preparado para 

enfrentar as exigências do EP, ao longo do mesmo. 

2.1.3 Percurso escolar e académico 

Enquanto aluno do ensino básico e secundário, sempre tive um gosto 

especial pela disciplina de EF. No entanto, não posso referir que tive um 

professor desta área, que me tenha motivado fortemente para o desempenho 

dessa mesma profissão. Para além disso, o facto de serem aulas 

maioritariamente diretivas e centradas na reprodução de comportamentos 

efetuados pelos professores, era algo que também não me agradava. Onde o 

modelo de instrução direta (MID) predominou, ao longo de todo o meu percurso 

como aluno. O que está em concordância com o referido por Gubacs-Collins 

(2015) de que este tipo de modelos tradicionais predominam, como sendo as 

abordagens típicas do ensino da EF e do desporto. Algo que motivou uma 

maior atenção da minha parte, para centrar o processo de E/A e as minhas 

práticas nos alunos, enquanto EE. Pois enquanto aluno, reconheci que estes 

modelos de ensino centrados no professor eram desmotivantes e estavam 

cada vez mais desajustados às necessidades atuais dos alunos e da 

sociedade.   

Apesar da forte influência que o desporto teve durante o meu crescimento 

e desenvolvimento, o seguimento do mesmo enquanto área profissional, não 

foi sempre uma certeza. Enquanto aluno do ensino secundário, prossegui com 

os meus estudos no curso científico-humanístico de artes visuais. Pois sempre 

foi uma área que me atraiu e com a qual me identifiquei. Contudo, à medida 

que os anos foram passando e já no 12º ano de escolaridade, decidi realizar os 

pré-requisitos na FADEUP. Uma atitude um pouco impulsiva e completamente 

fora da minha área de estudos. Mas que surgiu de um sentimento de atração 

cada vez mais forte, para com a atividade desportiva. Em conjunto com a 

necessidade de futuramente trabalhar numa área, que realmente me fizesse 

sentir satisfeito. Esta mudança significativa, também se deveu em grande parte 

aos treinadores que tive, ao longo do meu percurso como atleta. Os quais 
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ainda hoje, considero como exemplos. Pois assistiram-me na minha formação 

integral e a tornar-me na pessoa que sou hoje. 

Após esta mudança de paradigma e um ingresso com sucesso na 

FADEUP, apesar de acabar de entrar numa área de estudos para a qual não 

tinha uma preparação sólida, sentia-me em casa. E a partir desse momento, a 

conclusão da licenciatura em ciências do desporto tornou-se num processo 

natural. Pois as matérias estudadas despertavam o meu interesse. Dessa 

forma, apenas foi necessário aplicar os valores que o desporto me transmitiu e 

a dedicação que sempre impus enquanto atleta, aos estudos. Através deste 

percurso inicial no ensino superior, pude obter uma formação de excelência na 

área do desporto. Permitindo igualmente reforçar o meu contacto com a 

natação. Através da formação específica para assumir o papel de treinador. 

Esta formação também foi relevante para expandir o meu conhecimento quanto 

a diferentes modalidades e às diversas vertentes e ramos do desporto. 

Especialmente num contexto mais prático, de aquisição e aprofundamento de 

habilidades motoras e de conteúdos táticos. Que posteriormente contribuíram 

para conseguir exemplificar e explicar aos alunos as mesmas, com correção. 

Quanto ao meu percurso académico, este não ficou por aqui. Decidindo 

assim, ingressar no mestrado de ensino. Em busca de um conhecimento mais 

aprofundado e de um desenvolvimento tanto pessoal, como profissional. No 

entanto, admito que esta decisão foi tomada com algum receio. Pois a área que 

mais privilegiei, foi sempre a do treino desportivo e do alto rendimento. Mas 

após bastante ponderação, a área do ensino foi a selecionada. Isto porque, na 

minha opinião é o mestrado que providencia uma formação mais completa aos 

estudantes. Permitindo suprimir certas lacunas a nível do tratamento didático e 

da aquisição de conteúdo específico, das quais a licenciatura carece. Tanto 

nas questões do planeamento, como na gestão e controlo dos alunos e da 

aulas/treino. Mas sobretudo, na gestão das relações com alunos e atletas.  

Posso então admitir, que aquela “paixão” de querer se professor desde 

sempre, não estava presente em mim. Ou pelo menos, era essa a minha 

perceção, ao ingressar neste ciclo de estudos. Mas mais uma vez, o desporto e 

o seu poder fascinaram-me e atraíram-me para esta profissão. Pela qual 
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cresceu um grande apreço, ao longo do primeiro ano de formação inicial. Onde 

pude conhecer-me melhor, quanto às mais-valias e dificuldades que possuo. 

Mas também, consciencializar-me de que, aquilo de que realmente gosto é de 

difundir o desporto e os seus valores. Independentemente de ser como 

treinador ou professor. Obviamente considerando as distinções, que são 

impostas em cada cargo. Identificando-me assim com o que Carvalho (1996) 

expressa, relativamente à escolha da profissão docente. De que esta resulta da 

possibilidade de continuar associado ao desporto e à oportunidade de trabalhar 

numa atmosfera que me é familiar e positiva, continuando as minhas vivências 

desportivas, podendo assim transmiti-las a outros. 

Relativamente ao conhecimento pessoal adquirido no contexto do 

primeiro ano de formação inicial, pude aperceber-me que as minhas 

dificuldades se centravam no conhecimento do conteúdo de determinadas 

modalidades coletivas; na comunicação clara e objetiva; e na falta de 

tolerância, perante comportamentos de desinteresse dos alunos. Quanto às 

minhas potencialidades, penso que o empenho e correção que imponho na 

realização de tarefas; a capacidade de inter-relacionamento individual com os 

alunos/atletas, estabelecendo uma relação de confiança; e a minha capacidade 

de motivar os alunos/atletas na tarefa, são as minhas grandes mais-valias. 

Este ano de formação inicial, possibilitou uma aquisição das bases para o 

desempenho do EP e da profissão de docente. Permitiu aprofundar o meu 

conhecimento a nível das didáticas específicas e das diferentes tarefas que os 

professores deverão desempenhar (i.e., planeamento, realização e avaliação 

do ensino). Para além de proporcionar o primeiro contacto com metodologias 

de ensino diferenciadas, das experienciadas até à data. O que permitiu ampliar 

as minhas conceções acerca do que o ensino da EF deveria ser. Onde a 

exploração do modelo de educação desportiva (MED) e do modelo do ensino 

do jogo para a sua compreensão (MEJC) foram vivências cruciais. 

Maioritariamente para formular uma conceção própria de ensino e para 

reformular a maneira de pensar o mesmo. Neste primeiro ano de mestrado 

também foi possível experienciar o contexto real de escola, através da 

lecionação de aulas em grupo. Mesmo que num contexto mais controlado e 
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facilitado. O que viabilizou antecipar eventuais problemas e dificuldades com os 

quais me podia deparar no EP. 

Este processo de formação e socialização antecipatória é marcado pela 

natureza pessoal e social de cada indivíduo, refletindo claramente o caráter 

interativo e multidirecional da socialização, não sendo esta adquirida num só 

espaço e tempo, sujeitando-se constantemente a renegociações no contexto 

dos seus vários subsistemas (Gomes et al., 2014). 

2.2 A educação física e as minhas conceções de ensino 

A EF é uma disciplina que se destaca fortemente das restantes. 

Obviamente através do trabalho corporal, do movimento e dos jogos 

desportivos (Graça, 2012). Para além do local onde as aulas decorrem, 

também ser diferenciado. Criando um contexto imprevisível e com diversas 

variáveis a gerir. O facto de a disciplina ser uma, de apenas duas, que 

acompanham todo o currículo escolar dos alunos, não deverá ser esquecido, 

nem abordado levianamente (Graça, 2012). É preciso reafirmar as razões que 

justificam esse facto, de modo a não caírem em esquecimento.  

Assim, para mim a EF deverá ajudar os jovens no seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento motor. Na descoberta e crescimento das 

suas capacidades e habilidades físicas. Sobretudo, deverá contribuir para a 

fomentação do prazer pela prática desportiva, dando ferramentas aos alunos, 

para a praticarem autonomamente, durante toda a sua vida (Siedentop, Hastie 

& Van der Mars 2011). Aliando-se ao desporto e utilizando-o como veículo, 

para a formação integral dos jovens. Pois permite a prosperidade de valores, 

de regras e de componentes comportamentais (Rosado, 2009). Sendo estes, 

elementos cruciais para o futuro pessoal, social e profissional dos alunos. 

Enquanto professor estagiário e futuro professor de EF, o meu 

compromisso foi e será o de assistir os alunos no seu processo de formação 

holística. Onde a principal missão trata-se de incutir um gosto pelo desporto e 

exercício físico, através do mesmo sentimento, perante a disciplina de EF. Uma 

ação que só será alcançada, através de uma preocupação constante com a 

formulação do processo de E/A. Onde a partilha dos conhecimentos 

apreendidos através da formação na área desportiva, tanto na licenciatura em 
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ciências do desporto como no mestrado de ensino, é fundamental. Mas 

igualmente, pelas experiências como nadador e treinador de competição. 

Permitindo que aproveite esta cultura desportiva, na qual estou envolvido 

desde novo, para difundir o afeto que tenho pela prática desportiva e os valores 

que a regem. Retribuindo desta forma, pelo crescimento possibilitado pela 

mesma. 

Na minha opinião, o ensino da educação física deverá ser centrado nos 

alunos e no desporto, através do jogo. Procurando considerar o nível individual 

de cada aluno, para todo o processo, posicionando-me assim numa perspetiva 

mais construtivista do ensino. As quais se baseiam no facto de os alunos 

serem elementos ativos e construtores do próprio conhecimento, em detrimento 

de serem elementos passivos que recebem e absorvem informação 

proveniente de outros (Cobb, 1994). Contudo, reconheço a dificuldade na 

implementação de estratégias relativas a esta crença. Como refere Graça 

(2004), o desporto para todos não é desporto de medida única; é 

desejavelmente mais de medida para cada qual, o que é coisa simples de 

dizer, ingénua de prometer, mas muito difícil de levar à prática.  

Esta minha forma de encarar a EF penso que está relacionada com o 

facto, de ao longo de todo o meu percurso como aluno, ter estado sujeito a 

modelos instrucionais bastante diretivos e centrados no professor. De acordo 

com Almeida e Fernsterseifer (2007) um dos motivos que leva à escolha da 

área da EF é a relação com a mesma disciplina na escola. Um relacionamento 

que não afeta apenas de forma positiva, mas também pelo lado negativo. Onde 

a vontade de instituir novas ações e contribuir para o desenvolvimento da EF é 

uma das formas de seleção da área profissional (Gomes et al., 2014). 

Assumindo-se este como um período de socialização antecipatória em que 

futuros professores se familiarizam com as tarefas de ensino e formulam uma 

avaliação das práticas dos seus professores, distinguindo quais as boas 

práticas e o profissional ideal (Schempp, 1989). 

Admito que a curto prazo, será muito difícil concretizar em todos os seus 

domínios, uma conceção do ensino deste tipo. No entanto, ao longo do ano de 

EP objetivei começar a explorar os potenciais da mesma. Assim como, os 
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limites de diversas estratégias e modelos de ensino no contexto prático e no 

seu alcance com os alunos. Isto, recorrendo às particularidades que considerei 

mais importantes em cada momento, relativamente aos diferentes modelos de 

ensino. De maneira a que estivessem em consonância com o contexto da 

turma e com as caraterísticas específicas dos alunos. 

Pois nenhum modelo de ensino é o mais correto ou o ideal. Tudo 

depende da forma como o mesmo será usado e se está enquadrado com a 

conjuntura das aulas, dos alunos e das suas capacidades (Metzler, 2000). No 

entanto, determinadas metodologias poderão ser úteis e causar impacto no 

processo de E/A se forem devidamente implementadas. As quais poderão ser 

baseadas em vários modelos de ensino, extraindo as estratégias dos mesmos, 

que assumimos poderem auxiliar o processo de E/A e o sucesso dos alunos na 

disciplina.    

Algo que não é novo e se realiza tanto no contexto real de ensino, como 

em investigações no âmbito da educação: “A necessidade de abordar o 

domínio do conhecimento do conteúdo, já foi de certa forma respondida através 

de alianças entre o MED e outros modelos instrucionais (…) Nestas unidades 

híbridas, a estrutura da aula seguiu princípios do MED (equipas fixas, 

competição formal e atribuição de funções aos alunos), enquanto as tarefas da 

aula seguiram a estrutura didática de outro modelo instrucional” (Araújo, 

Mesquita & Hastie, 2014, p.885). 

Entendo que este será o caminho a seguir pois, cada vez mais, os jovens 

estão habituados a assumir um protagonismo nos diversos ambientes da sua 

vida. Onde as tecnologias de informação e a sociedade atual possibilitaram um 

controlo e gestão desses contextos a cada indivíduo. Para além de, existir um 

fluxo de informação que se multiplica a cada segundo. Tornando-se essencial, 

a integração dos alunos no processo de E/A, como elementos centrais e 

colaboradores do mesmo. De modo a que a aprendizagem seja significativa, 

útil e motivadora para eles. Torna-se assim necessário criar espaços com valor 

onde os estudantes possam falar e os professores “recalibrem os ouvidos”, 

para conseguirem compreender o que eles estão a dizer, redirecionando as 
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suas ações em resposta àquilo que os alunos expressam. (Cook-Sather, 2006, 

2009; Schultz, 2003) 

Este será um sistema de melhoria constante, onde procurarei sempre o 

incremento das condições e dos métodos aplicados, para que os alunos 

tenham sucesso. Mas para tal, terá de se analisar o processo de E/A, para 

entender se o mesmo foi eficaz e realizado com êxito. Onde a evolução dos 

alunos será sempre um dos fatores mais importantes para tal. Neste ano de 

EP, uma das ferramentas fundamentais para este aspeto foi a observação por 

parte dos colegas de NE. Os quais providenciaram indicações valiosas, para 

poder melhorar a minha intervenção perante os alunos e em todo o processo 

de E/A. 

2.3 Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

Ao longo do ano letivo anterior e do período de férias que antecedeu o 

início do EP, foram muitos os cenários e previsões, que procurei antecipar. 

Sobretudo pela ansiedade e receio que tinha, em relação ao contexto onde me 

iria inserir. Pois já pressentia o “choque com a realidade” com o qual me iria 

deparar. Algo que Veenman (1984) considera inevitável, devido às distinções 

encontradas entre a formação inicial e contexto real de ensino. No entanto, 

Bento (2012) apesar de reconhecer que a prática é um processo mutável e em 

evolução constante, afirma que a teoria continua a fornecer contributos 

relevantes para a prática.  

Assim, antes de saírem os resultados das colocações, nada era certo. 

Felizmente, fiquei colocado na EC que selecionei como minha primeira opção. 

Tendo preferido a mesma pela proximidade com o meu local de trabalho, mas 

também com a área de residência. Porém, este ainda era um ambiente 

completamente desconhecido para mim. Devido a não conhecer a EC, o seu 

contexto e os seus padrões. Como refere Flores (1999), a indução profissional 

no contexto de ensino é um pouco repentina e abrupta, pois um EE ou 

professor iniciante tem de assumir, praticamente as mesmas tarefas e 

responsabilidades, de um professor experiente de um dia para o outro.  

Contudo, após conhecer o PC e as condições que a EC reunia, possuía 

assim os fundamentos para expressar de uma melhor forma, as minhas 
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expetativas em relação ao EP. De uma forma geral, esperava que este fosse 

um ano de grande crescimento profissional e também pessoal. Onde esperava 

conseguir realizar todo o trabalho proposto com êxito, desenvolver capacidades 

e competências que me fizessem um profissional de sucesso. Assim como, 

compreender todas as particularidades e funções inerentes, a ser professor. 

Realizando também, todo o trabalho que está associado a um bom 

planeamento do processo de E/A e a ser um professor de EF competente. 

Para além de, adquirir uma noção concreta do que é ser um professor na 

prática. Clarificando onde se enquadra este profissional, nos vários órgãos 

organizacionais de um agrupamento e na comunidade escolar. Porque as 

funções que podem ser assumidas vão muito para além, da lecionação das 

aulas. À medida que o ano letivo fosse progredindo, esperava igualmente 

evoluir nos diversos níveis onde iria atuar. Sobretudo a nível de planeamento, 

da lecionação e da reflexão das aulas. Quanto à turma com quem iria ter um 

contacto mais próximo, pretendia conseguir estabelecer uma boa ligação com 

os alunos. Mas principalmente ajudá-los a progredir nas aprendizagens e 

contribuir para a sua formação desportiva e integral. Cumprindo assim com 

sucesso, a minha função como professor. 

Esperava ainda contribuir para um NE bastante produtivo e com uma forte 

conexão. Onde o espírito de cooperação e entreajuda estivesse sempre 

presente. De igual forma, pretendia que este ano fosse enriquecedor no que 

respeita à minha pertença à comunidade escolar e educativa. Podendo 

colaborar com a dinamização de atividades que envolvessem a comunidade 

educativa. Onde os alunos e o desporto/atividade física estivessem 

destacados. Quanto ao departamento de educação física, esperava que fosse 

um grupo onde pudesse aprender com a experiência dos seus elementos. 

Onde a partilha e debate de várias questões, fossem ricos em aprendizagens, 

relativas ao contexto escolar.  

Relativamente ao PC e ao PO, ansiava que fossem figuras que me 

auxiliassem no processo de crescimento profissional. Criticando e 

providenciando feedback quanto ao trabalho que iria desenvolver em todas as 
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vertentes. Para além de serem facilitadores, do processo e das estratégias que 

pretendia desenvolver ao longo do EP.  

Esperava assim, que o EP contribuísse para que a minha prestação como 

professor fosse realmente eficaz e tivesse impacto nos alunos. Conseguindo 

ajudá-los nas suas dificuldades e no seu desenvolvimento pessoal, social e 

holístico. Pretendendo ainda experienciar situações que me pusessem à prova, 

de maneira a conseguir evoluir constantemente. Mas também que, 

contribuíssem para a minha formação ser o mais completa possível. 

Aproximando-se assim da realidade que, poderei encontrar, como futuro 

professor. 

2.4 Enquadramento e Entendimento do Estágio Profissional 

O EP da FADEUP rege-se por diferentes orientações. No que respeita ao 

enquadramento legal do mesmo, este regula-se segundo o Decreto-Lei 

74/2006, de 24 de março, presente na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, 

de 16 de agosto e também de acordo com o Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de 

fevereiro. Os quais objetivam a obtenção da habilitação profissional para o 

desempenho da docência e para o grau de Mestre. Relativamente à vertente 

institucional do EP, este integra-se no 2º ano do 2º ciclo de estudos, 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP. Quanto ao 1º ano deste mesmo ciclo de estudos, este 

constitui-se por um conjunto de unidades curriculares teóricas e práticas. As 

quais visam o desenvolvimento de conteúdos na área do ensino e no ensino 

específico da EF. Assim como, promover uma formação inicial dos estudantes 

nesta área, de maneira a preparar os mesmos para o processo de EP a realizar 

no 2º ano deste ciclo de estudos.  

O processo de EP é viabilizado através de protocolos que a FADEUP 

estabelece com diversas escolas cooperantes. Nas quais a prática de ensino 

supervisionada é operacionalizada através de um conjunto de elementos. De 

onde se destacam um PC e um PO, os quais prestam um auxílio e supervisão 

constante aos EE e ainda uma comunidade de prática de EE, denominada de 

NE. Nesta conjuntura do EP, o EE é responsável por conduzir todo o processo 

de E/A de uma turma – a turma residente - e de lecionar a uma outra turma em 
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conjunto com os colegas de NE – a turma partilhada. Preferencialmente, de 

maneira a que abranjam ciclos de ensino distintos. Proporcionando assim uma 

formação mais completa. No entanto, o processo de conclusão deste ciclo de 

estudos apenas fica completo com a realização do RE e a sua respetiva defesa 

perante um júri.   

No que concerne ao entendimento mais funcional do EP, esta é a etapa 

de conclusão da formação inicial. A qual pretende dar a oportunidade aos EE, 

de desenvolverem em contexto real, as aprendizagens e capacidades 

adquiridas. Condensando e direcionando as suas experiências pessoais, 

desportivas, académicas e do primeiro ano de formação, para uma atividade 

específica. Como está expresso nas Normas Orientadoras do EP1, este “visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão.” (p.3). 

É assim uma fase de extrema importância no processo de formação de 

professores. Pois transita-se de uma fase “incubadora” e bastante controlada, 

para o contexto real. O que credita o EP, devido à conjuntura onde o mesmo se 

desenvolve e à possibilidade de cooperar com professores mais experientes, 

que transmitam conhecimentos relevantes para a nossa prática (Batista & 

Queirós, 2013). O EP também nos permite formular uma crítica e reflexão 

pessoal. Quanto ao contraste da teoria com a sua aplicação prática. O que de 

acordo com as autoras supracitadas, não invalida o conhecimento teórico, pois 

é nele que fundamentamos as nossas ações.  

Em adição, o EP também é uma excelente forma de testar a 

potencialidade real, que os modelos e estratégias de ensino possuem. Isto é 

explicitado no estudo de Curtner-Smith e Sofo (2004), onde os EE puderam 

comparar e aplicar diferentes modelos de ensino nas suas práticas, de modo a 

refletirem sobre as vantagens de cada um para o processo de E/A. O que 

                                                           
1 In Regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 

ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da faculdade de desporto da universidade do porto. Porto: 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Comissão Científica do ciclo de estudos.  
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apenas nos é possibilitado neste ano de EP, onde estamos “protegidos” e 

supervisionados por um PC. Portanto é um ano onde se desenvolve e 

consolida, uma conceção de ensino e identidade profissional própria, como 

futuros docentes (Almeida, 2009). As quais são fortemente influenciadas, pelo 

contexto onde estamos inseridos. Mas também pela profundidade do trabalho 

desenvolvido, ao longo deste período de aprendizagem. 

Assume-se desta forma como uma etapa que testa os nossos 

conhecimentos e capacidades. Pois teremos de conjugar os conhecimentos 

teóricos, práticos, pessoais e profissionais. Ao mesmo tempo que, nos 

inserimos na prática profissional. É uma etapa que nos providencia 

experiências que permitem observar a realidade atual, do que é ser professor. 

Que têm igualmente um grande impacto na nossa formação e que nos fazem 

crescer e desenvolver como EE e futuros docentes. Neste ponto, concordo 

totalmente com a perspetiva de Nóvoa (2009), que refere que a formação dos 

professores também se constrói dento da profissão e que a indução 

profissional é uma etapa muito importante tanto para a formação, como para a 

integração dos professores no contexto escolar. 

As tarefas desenvolvidas ao longo deste ano enquadram-se naquilo que se 

considera o trabalho que um profissional competente deverá executar. 

Permitindo-nos ter uma ideia clara dos diferentes níveis de planeamento e da 

sua importância para todo o processo de E/A. Cada um, fulcral para momentos 

e etapas diferenciadas. Mas sem os quais, não existe uma linha condutora da 

partilha de conhecimentos, ou seja, uma intencionalidade nas ações 

direcionadas aos alunos. 

O EP também se destaca pela possibilidade de um desenvolvimento 

permanente, registado através da dimensão reflexiva. Pois um professor 

deverá ser um profissional que examina as suas práticas e conceções de forma 

ativa, voluntária e rigorosa, de modo a justificar as mesmas e considerar as 

consequências a que elas conduzem, ou seja, ter capacidade de utilizar o 

pensamento como reivindicador de sentido e orientação (Alarcão, 1996). 

Tornando-se assim importante a existência de um sentido crítico por parte dos 

professores em relação aos seus problemas, as suas ações e consequências. 
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Investigando as mesmas e tornando-se capacitados para intervir de 

eficazmente no contexto escolar. Deixando-se conduzir pela procura de uma 

inovação e melhoria constante. 
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3. Enquadramento Institucional 
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3.1 A Escola como instituição 

Durante um largo período de tempo, a escola e o acesso à educação em 

Portugal, estavam limitados a determinados grupos sociais e classes 

hierárquicas superiores (Gomes, 1987). Somente após a segunda guerra 

mundial, com a criação da declaração universal dos direitos humanos 

(Organização das Nações Unidas, 1948) é que a educação começou a ser 

encarada como um direito dos cidadãos. Assumindo assim o Estado, a 

obrigação de promover o ensino gratuito e universal, em conjunto com a 

equidade social (Araújo, 1996). A mesma autora expressa que desta forma 

aparece a “escola de massas”, com a principal função de ensinar e alfabetizar 

a população, mas também com uma forte componente social.  

Com esta mudança de paradigma, a educação, inevitavelmente, passa a 

estar intimamente associada à sociedade, à comunidade e às suas 

caraterísticas. Comportando para o seu interior, as particularidades, os valores 

e atitudes da realidade social. Desta maneira, a escola transforma-se numa 

instituição social. Estruturando e regulando as atitudes dos seus elementos. 

Tornando-se parte da vida das pessoas e passando a ter a função de as 

preparar para a vida, para as suas atividades futuras e sobretudo, para a 

inserção e pertença na sociedade. Matos (2012) afirma ainda que a escola é 

uma construção social, que se desenvolve dentro e fora das instituições 

escolares, repleta de socializações humanas, que se orienta para o futuro.  

Para tal, a cultura organizacional e a comunidade, são uma parte 

estruturante da escola como instituição. Segundo Brunet (1995), as escolas 

apesar de estarem integradas num contexto cultural mais amplo, relacionado 

com a cultura nacional, produzem uma cultura interna que as diferencia umas 

das outras. Assim, estas instituições deverão ser consideradas como locais de 

transmissão de uma cultura e valores comuns. Com influências provenientes 

de diversas fontes. Em conjunto com a oportunidade de formar os jovens em 

diferentes áreas, com o objetivo da sua formação eclética. Como afirmam 

Alves, Queirós e Batista (2014) a escola dispõe de uma cultura própria, que se 

desenvolve através da interação dos seus elementos, nesse contexto 

específico. 
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De acordo com Cunha (2008) na atualidade, ainda existe a realidade das 

escolas serem inclusivas para com todos os seus elementos e as suas 

individualidades, sejam elas quais forem. O que exige igualmente, um novo 

conceito do que é ser professor. Que deverá ter impacto e importância na 

formação dos mesmos. Para que estejam preparados para lidar com este novo 

paradigma.  

Brooker et al. (2000) expressam que fruto da necessidade de responder a 

estas individualidades e a uma formação holística de cada aluno, iniciou-se um 

movimento de reforma das metodologias de ensino na EF, no início da década 

de noventa do século passado. As quais passaram a centralizar o processo de 

E/A no aluno, encarando-o como um construtor ativo das próprias 

aprendizagens. Opondo-se à estrutura vigente até à data, de encarar o aluno 

como um recetor de informação e disseminador de normas sociais (Mesquita, 

2014). Segundo a mesma autora, este novo paradigma implica que os 

professores convertam o foco do ensino de si, para os alunos, estimulando a 

atividade cognitiva e motora dos mesmos, objetivando um clima mais propício à 

aprendizagem. Desta forma, Rink (2001) considera que esta mudança de 

paradigma se legitima através da consideração dos alunos como 

individualidades, que têm experiências e passados exclusivos, motivações 

únicas e dificuldades distintas. 

3.2 A Escola Cooperante 

A EC onde o EP decorreu foi a minha primeira escolha no momento de 

nos candidatarmos às mesmas. Esta situa-se na freguesia de São José de São 

Lázaro, no concelho de Braga. Desde 2013 é também a escola sede de um 

agrupamento, que assumiu o nome do seu patrono. Este agrupamento é 

constituído, para além da EC, por três estabelecimentos de ensino pré-escolar 

e nove de ensino básico. Agregando treze unidades de ensino na totalidade, 

num raio de aproximadamente cinco quilómetros.  

Este agrupamento e consequentemente a EC pretendem empreender 

num processo educativo, com vista ao desenvolvimento e formação de 

cidadãos, em condições de igualdade de oportunidades e de sucesso. Com o 

objetivo de serem um espaço aberto às mudanças, onde haja lugar para a 
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materialização de um projeto educativo humanista e inovador. Onde a 

participação de todos os seus elementos no processo educativo é fundamental. 

A nível do contexto da educação física, esta é uma escola com excelentes 

condições para a realização de uma prática de sucesso. Quanto às instalações, 

esta dispõe de um pavilhão desportivo de 38x18m, dois ginásios, dois campos 

exteriores e uma pista de atletismo de 198m, com uma caixa de areia para 

saltos. Para além de uma arrecadação para o material e dois gabinetes. Um 

dedicado ao clube de ginástica e outro, para os estudantes estagiários 

usufruírem. Portanto, existiram condições excecionais para desenvolver o 

processo de E/A dos alunos. A escola onde foram lecionadas as aulas à turma 

partilhada, como previsto no Regulamento do EP2, também ofereceu condições 

favoráveis. Com um pavilhão desportivo de 40x20m e um campo de jogos 

exterior. 

Quanto à comunidade educativa deste agrupamento, existe uma relação 

bem articulada entre o pessoal docente, não docente e os alunos. Mesmo entre 

as diferentes escolas. Quanto ao número de pessoal não docente, este é 

menor em relação ao pressuposto. O que por vezes, dificultou alguns 

processos escolares. No entanto, desde o primeiro dia, que fomos integrados 

da melhor forma nas escolas. O que demonstrou uma cultura de 

reconhecimento e igualdade perante os EE. Pois já é habitual a sua presença 

na escola. O que foi uma impressão inicial muito positiva e motivadora. 

O departamento curricular de EF e desporto é composto por cerca de 30 

docentes, provenientes das diferentes escolas do agrupamento. Em relação à 

EC, esta têm um conjunto de cerca de 15 professores de EF. Este 

departamento, os seus docentes e a disciplina de EF, têm uma grande 

influência a nível da comunidade escolar e educativa. A começar pelas 

atividades que se desenvolvem ao longo do todo o ano letivo. Como os 

torneios de diferentes modalidades, dias dedicados a modalidades específicas 

e ainda o corta-mato.  

                                                           
2
 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP: 2018-2019. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 



30 

Geralmente também ocorre uma competição/troféu que é disputada ao 

longo de três provas, uma em cada período. A qual envolve atividades que 

aproximam e fomentam a comunidade educativa, como o Peddy-paper pela 

cidade de Braga e ainda uma prova de canoagem. Mas infelizmente, por 

motivos expressos na “Área 2” deste documento, a mesma não se realizou 

neste ano letivo. Já a nível do desporto escolar, esta escola é uma referência a 

nível local e nacional. Devido ao seu centro de formação de ginástica. O qual 

promove a prática de diferentes modalidades gímnicas entre os alunos da 

escola, do agrupamento e de diferentes agrupamentos. Organizando ainda um 

festival gímnico no final do ano letivo. Abrindo assim as portas à comunidade 

educativa e à cidade de Braga. 

Portanto, só a nível da EF e do desporto, consegue-se ver a importância 

que esta escola e agrupamento têm, perante toda a comunidade educativa e a 

cidade. Quanto à lecionação das aulas, em cada tempo letivo existiram 5 

professores a lecionar aulas em simultâneo. Cada um com um espaço diferente 

atribuído. Sendo os mesmos identificados como: P2 (2/3 do pavilhão); P1 (1/3 

do pavilhão); C1 (1 campo exterior); G/C2 (ginásio grande + meio-campo 

exterior) e B/C2 (ginásio pequeno + meio-campo exterior). Os espaços também 

foram diferentes a cada aula e com rotatividade a cada duas semanas. 

No que respeita ao modelo educativo que este departamento pratica, este 

é diferenciado do habitual. Privilegiando uma prática distribuída das 

modalidades, ao longo de todo o ano letivo. Ou seja, as matérias/modalidades 

não são abordadas por blocos. Considerando que a aprendizagem dos alunos 

se processa de uma forma mais consistente, tanto ao longo do ano, como ao 

longo dos diferentes anos, se for trabalhada de forma constante. Prevenindo o 

esquecimento de diferentes determinantes e pressupostos básicos. Que 

geralmente impedem uma progressão e evolução dos alunos, ao longo do seu 

percurso escolar. Sendo esta uma temática que irei analisar posteriormente 

neste documento.  
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3.3 Núcleo de Estágio 

O NE no qual estive inserido ao longo do EP foi constituído por mim e três 

colegas, dos quais apenas conhecia um de uma melhor forma. Como tal, os 

primeiros dias de EP serviram para efetuarmos uma socialização mais informal, 

de maneira a nos conhecermos melhor. Apesar de não nos conhecermos muito 

bem, todos tínhamos em mente que a coesão do NE seria fulcral para a 

realização do EP com sucesso. Devido à complexidade das tarefas impostas 

pelo mesmo e da necessidade de uma cooperação e partilha de 

conhecimentos. Algo que Rolim (2013) sublinha, ao afirmar que quanto mais 

próspero o sentimento de cooperação entre os elementos do NE, melhor será o 

desfecho final do EP, resultando em profissionais mais competentes. 

De acordo com Batista, Graça e Queirós (2014) o NE é um espaço onde o 

ensino é pensado de forma inovadora, assumindo-se como um local 

privilegiado para a reconfiguração identitária dos PC e dos EE, e onde a noção 

de comunidade de prática começa a prosperar. Uma constatação que vai de 

encontro à importância que este agregado representa, para o DP dos EE e 

para a promoção de práticas de ensino inovadoras, no contexto do EP. Pois no 

decorrer do EP o NE representou uma componente essencial na partilha de 

conhecimentos, na formulação práticas de lecionação comuns, e sobretudo na 

assistência mútua, para a melhoria da nossa condução do processo de E/A.  

“ Ainda foi possível discutir a observação de uma aula (…). Onde 

foram mencionados os aspetos que poderão ser melhorados e também os 

que já estão consolidados. Sendo estes momento ricos em aprendizagem 

e que permitem obter uma visão distinta, por parte de pessoas exteriores à 

aula. Que por vezes, acabam por ter uma opinião diferente da nossa e 

assistem-nos a apercebermo-nos de certas ocorrências, que não tínhamos 

notado. Tornando-se bastante úteis as reflexões efetuadas pelos nossos 

colegas de NE. (…)” 

(Relatório/Reflexão Reuniões 27ª Semana de EP – 13/03/2019) 

Estes momentos foram bastante marcantes enquanto membro deste NE. 

Pois o PC procurou sempre implementar um clima de aprendizagem e de 

crescimento mútuo. Onde a entreajuda através das críticas, provenientes das 

observações, foi um processo essencial para o nosso DP e melhoria das 

nossas práticas ao longo do EP. Como Wenger (1998) afirma, os NE 
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assemelham-se às comunidades de prática, pois os EE retratam um 

relacionamento entre pessoas, numa atividade exercida na sociedade em que 

se situam, num determinado período de tempo. De acordo com o mesmo autor, 

estas comunidades assumem-se como sistemas sociais de aprendizagem, que 

promovem o envolvimento mútuo e onde a negociação, partilha de ideias, 

crenças e sentimentos configuram as soluções.  

Desta forma, existiu sempre um clima de colaboração no seio do NE. 

Onde a discussão acerca dos nossos processos de planeamento, de avaliação 

e das nossas práticas em aula foram recorrentes. O que funcionou como um 

suporte para o nosso desenvolvimento contínuo e para a evolução das nossas 

práticas ao longo do EP. Um culminar desta reflexão em grupo foi a 

implementação da unidade didática (UD) de ginástica, com caraterísticas do 

MED em todas as nossas turmas. As quais contiveram as mesmas 

caraterísticas e objetivos. Fruto de uma análise conjunta em NE e da 

possibilidade de empreendermos em simultâneo nesta ação. Algo que 

providenciou ainda um maior sentido às nossas práticas enquanto NE. 

Referindo ainda Wenger (1998) que a criação desta identidade comum, 

incentiva todos os membros a colaborar, atribuindo um maior significado às 

ações e promove igualmente o desenvolvimento das práticas.  

O NE como comunidade de prática desempenhou assim um papel crucial 

no nosso DP, através do processo de partilha e do espírito de grupo, 

desenvolvido ao longo do EP (Gomes et al., 2014). Para além de ser um 

contexto que facilita a disseminação de conhecimento e de práticas inovadoras, 

através da reflexão coletiva (Souza-Silva & Davel, 2007). O NE foi assim um 

excelente fomentar de aprendizagem tanto a nível individual como coletivo. 

Onde a identificação de objetivos comuns se demonstrou relevante para a 

manutenção e potencialização, da coesão e cooperação de grupo.  
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3.4 Professor Cooperante e Professor Orientador 

No processo de condução e orientação do EE no EP, existem dois 

elementos que assumem um maior protagonismo. Sendo eles o PC e o PO. 

Relativamente ao PC, este assume uma maior preponderância no 

acompanhamento diário do EE no contexto escolar. Considerando-se assim 

como um elemento nuclear a nível da orientação e do apoio do EE (Alarcão & 

Tavares, 2003). Os mesmos autores afirmam que o processo de supervisão 

pedagógica é aquele em que um professor mais experiente conduz um 

professor inexperiente, no seu desenvolvimento integral e profissional. Uma 

descrição que representa perfeitamente a função que o PC desempenha no 

contexto do EP. Pois este interliga o meio profissional com o futuro profissional 

(Batista, Silveira & Pereira, 2014), mas também o conhecimento teórico com o 

contexto real de escola, onde este conhecimento necessita de adaptação às 

necessidades dos alunos (Gomes et al., 2014). O papel que o PC exerce 

deverá reger-se assim no sentido de, orientar a participação dos EE nos 

processos escolares de uma forma progressiva, passando de uma atuação 

mais periférica para uma mais interna, ativa e autónoma (Batista, Pereira & 

Graça, 2012).  

Desta forma, após conhecer o PC e conviver com o mesmo durante a 

fase inicial do ano letivo, pude identificar que se tratava de um profissional 

bastante competente, que tinha uma paixão intrínseca pelo ensino e pela 

formação de EE. O que foi bastante motivador para iniciar o EP com ânimo e 

vontade de aprender. Como expressa o regulamento do EP (ver nota de 

rodapé nº/2), o PC deve “apoiar e orientar os estagiários nas atividades do 

projeto de formação desenvolvidas na Escola/Agrupamento de Escolas, 

promovendo a sua integração na comunidade escolar” (p.4). Algo que ocorreu, 

através da nossa indução gradual a nível dos processos e atividades escolares, 

funcionando sempre como um elo de ligação entre nós EE e as diferentes 

entidades, e elementos. Ainda de acordo com Ingersoll e Smith (2004), este 

processo de orientação têm maiores probabilidades de sucesso se o PC e o EE 

estiverem em sintonia. O que foi sempre uma preocupação do PC. Onde 

através das reuniões semanais, procurava focar a nossa atenção em temas 
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comuns e relevantes, consoante cada momento e etapa do EP. Para além de, 

ser um momento de reflexão e discussão sobre as atividades desenvolvidas, e 

de planeamento das vindouras. No entanto, este espaço semanal também foi 

por vezes, um palco de debates acerca dos mais diversos conteúdos, nem 

sempre relacionados com o ensino. O que vem realçar a dimensão da nossa 

formação holística enquanto EE e futuros professores, assim como a 

preocupação do PC com esta vertente. 

“A reunião iniciou com um diálogo acerca da importância e da 

abrangência da função de Professor. Pois para além de lecionar as aulas, 

existem outros domínios onde um professor deve intervir. Em primeiro 

lugar, um professor é um educador, de seguida um professor e tendo em 

conta a nossa área de estudo, um professor de educação física. Não de 

forma tão linear. Mas esta foi uma forma que o P.C. encontrou, para nos 

fazer entender que as nossas ações não são limitadas a apenas planear e 

lecionar as aulas. Esta conversa surgiu no seguimento de um caso 

particular da minha turma. No qual é costume a aluna não ingerir qualquer 

alimento antes das aulas. Onde após algumas conversas mais informais e 

através dos colegas, fiquei a saber que a mesma também tem hábitos 

alimentares bastantes irregulares. “Saltando” várias refeições e não 

ingerindo os melhores nutrientes, quando resolve realizar as mesmas.  

Apesar de já a ter avisado sobre a importância de uma alimentação 

regular e equilibrada bastantes vezes, os hábitos da aluna mantêm-se 

iguais. No seguimento deste tema, o P.C. referiu que é importante sermos 

ativos em relação aos problemas, não ignorando os mesmos. Onde entra 

aqui a função de educador. Pois este caso deverá ser referenciado à 

diretora de turma, para a mesma comunicar aos encarregados de 

educação a situação. Visto que a aluna continua a ter estes 

comportamentos prejudiciais à sua saúde. Este foi um exemplo prático de 

como ser professor é muito mais do que lecionar as aulas. Onde a nossa 

intervenção na comunidade escolar é deveras importante e significativa. 

Sempre com vista ao bem-estar dos alunos. 

(Relatório/Reflexão Reuniões 12ª Semana de EP – 28/11/2018) 

O PC revelou-se assim como um auxiliar do nosso processo de EP e das 

funções inerentes ao mesmo, mas sobretudo um indivíduo fundamental, para o 

nosso DP e entendimento da profissão docente. Relativamente à sua 

metodologia de atuação, foi algo que combinou perfeitamente com a minha 

lógica de trabalho. Pois desde uma fase inicial que sempre foi honesto e direto 

connosco. Expressando que nos daria a liberdade para realizarmos a maioria 
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das tarefas de forma autónoma, desde que cumpríssemos com os requisitos e 

pressupostos das mesmas. Para além de também exprimir, que faria sempre 

tudo ao seu alcance, para aplicarmos e experienciarmos todos os 

procedimentos e estratégias de ensino que pretendêssemos. O grande objetivo 

do PC foi providenciar-nos todas as condições, para realizarmos um estágio de 

sucesso e rico em aprendizagens, que resultassem num grande DP. Onde 

fomos adquirindo uma autonomia decisional, de forma progressiva, 

responsabilizando-nos pelas nossas decisões e ações tomadas (Batista & 

Queirós, 2014). Sendo o PC uma figura que me marcou bastante no processo 

de EP, devido à sua proximidade e orientação. Mas sobretudo pelas 

aprendizagens transmitidas, pela influência marcante no meu processo de 

inserção no contexto escolar e no meu processo de formação humanística e 

profissional. 

No que respeita ao PO, este é um elemento que funciona como apoio do 

PC e em estreita ligação com o mesmo, complementando a atuação do PC e 

contribuindo igualmente para o sucesso do EP (Graham, 2006). A manutenção 

de um relacionamento próximo entre o PC e o PO é salientada por Clarke, 

Triggs e Nielsen (2014), pela influência que o mesmo desempenha na 

aprendizagem e DP do EE (Graham, 2006). O PO foi uma figura que esteve 

presente desde o início do EP. Onde demonstrou desde cedo, uma postura 

pró-ativa e que visava, acima de tudo, o nosso sucesso e a nossa 

aprendizagem enquanto EE. Isto foi demonstrado através das reuniões que 

organizou com todos os EE nas diferentes fases do EP, mas também pela 

disponibilidade em assistir-nos nos projetos de investigação-ação e na 

elaboração do RE. No entanto, foi a nível das observações periódicas 

efetuadas pelo mesmo, que senti que influenciou mais o meu trajeto a nível do 

EP. Pois o PO efetuou três observações durante todo o ano letivo, em 

momentos distintos do mesmo. O que contrastava com o PC, que nos 

observava todos os dias. Constituindo-se como um fator que, permitiu formular 

um juízo de valor, mais distanciado no tempo. Obtendo assim uma perceção 

mais clara das nossas prestações e da nossa evolução, ao longo do EP. Algo 

que em conjunto com as reflexões promovidas, de seguida à observação, 
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foram momentos de grande aprendizagem e desenvolvimento pessoal, e 

profissional. O PO procurou sempre incentivar o nosso espírito crítico e 

promover o nosso pensamento acerca das temáticas abordadas. O que vai de 

encontro a um estilo de descoberta guiada, que segundo Mosston e Ashworth 

(2008) se carateriza por o professor procurar que o aluno corresponda com um 

conjunto de respostas corretas, às questões efetuadas pelo professor, com o 

objetivo de descobrir o conceito ou ideia subjacente. Sendo esta uma 

caraterística destas reflexões após as observação e da metodologia do PO 

para connosco. Sendo que, para Bruner (1961) a aquisição desta capacidade 

de descoberta do conhecimento, de forma autónoma é mais importante que 

apenas a aquisição do conhecimento. Uma atitude que fomentou a minha 

vontade de pesquisar conteúdos relativos a modelos de ensino, de desenvolver 

um sentido crítico e de querer melhorar constantemente as minhas práticas. 

O PC e o PO foram assim dois pilares para o meu DP e para a ocorrência 

de aprendizagens significativas, ao longo do EP. Os quais complementaram as 

diversas áreas de aprendizagem, necessárias para o meu sucesso como EE. 

Este processo de orientação exige uma sintonia, proximidade, regularidade e 

complementaridade, de modo a que ambos sejam elementos, que 

providenciem um processo de desenvolvimento completo do EE (Silva, Batista 

& Graça, 2017). 

3.5 As Turmas  

Estas turmas foram as responsáveis pelo meu EP ter decorrido desta 

forma, moldando as minhas ações e intervenções devido às suas 

caraterísticas. O que permitiu que me confrontasse com situações desafiantes 

e exigentes. Onde o facto de serem dois anos de escolaridade distintos foi 

bastante enriquecedor, a nível da minha formação profissional. Possibilitando 

que ocorresse assim um grande DP e crescimento pessoal da minha parte.  
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Turma Residente 

Quanto à turma residente, com a qual tive um contacto mais próximo, esta 

inseria-se no plano de estudos do 11º ano, do curso científico-humanístico de 

línguas e humanidades. Inicialmente era constituída por 24 alunos, passando a 

totalizar 23 alunos a partir no decorrer do 2º período. Destes alunos, 18 são do 

sexo feminino e 5 do sexo masculino. Dos 23, 5 eram repetentes, apesar de 

estarem todos a iniciar o 11º ano pela primeira vez. Esta foi uma turma que no 

início do ano letivo revelou uma grande desmotivação perante a disciplina e o 

desporto em geral. Assim como, poucas habilidades e capacidades motoras. O 

que resultou numa grande dificuldade na execução das tarefas propostas e 

num desinteresse pelas mesmas.  

Na minha opinião, este é um reflexo do pouco contacto com a prática 

desportiva, que estes alunos tiveram ao longo do seu percurso de vida. Algo 

que é constatado pelo facto de apenas 4 alunos, serem ou terem sido, 

praticantes de uma modalidade desportiva federada. Já a nível relacional, esta 

turma apresentou-inicialmente com bastantes divisões e grupos diferenciados, 

dentro da mesma. O que nem sempre facilitou o processo de socialização e 

agrupamento dos mesmos. Obrigando assim a um enfoque específico, nas 

componentes comportamentais e na cooperação entre os alunos. Algo que 

implementei sob a forma de dinâmicas de grupo e através de modelos de 

ensino diferenciados. Como foi exemplo da implementação de modelos 

baseados no MED. Com o intuito de promover uma formação holística destes 

alunos, assistindo-os no seu desenvolvimento completo. 

Contudo, o meu grande objetivo foi procurar mudar a forma como estes 

encaravam a EF, assisti-los no seu processo de melhoraria, nas diferentes 

modalidades e na sua formação integral. Algo que penso ter conseguido 

efetuar, pois consegui construir um relacionamento positivo e próximo com toda 

a turma. Para além de reconhecer que no final do ano letivo, esta turma já se 

comportava como um todo, sem divisões por grupos. O que foi algo que me 

deixou bastante satisfeito. Demonstrando igualmente uma maior predisposição 

para a participação na disciplina de EF. 

 



38 

Turma Partilhada 

No que respeita à turma partilhada, esta pertenceu à EB 2/3 de Nogueira 

e ao 6º ano de escolaridade. Constituía-se por 21 alunos, sendo 11 do sexo 

feminino e 10 do sexo masculino. Devido à metodologia de ensino desta escola 

ser diferenciada da ESAS (ensino por blocos), a minha intervenção junto desta 

turma foi breve. Lecionando apenas a modalidade de voleibol, com a duração 

de cerca de um mês. Esta turma caraterizava-se por uma grande 

disponibilidade, tanto motora, como para a aprendizagem. Destacando-se pelo 

empenho imposto nas tarefas propostas. Algo que contrastou claramente com 

a turma partilhada. No entanto, existiram certas limitações a nível dos 

conhecimentos relativos às modalidades. Algo normal, devido à faixa etária e 

ano de escolaridade destes alunos. 

Esta mesma faixa etária dos alunos obrigou a uma mudança de atitude da 

minha parte em determinados aspetos, em comparação à turma residente. 

Nomeadamente nos momentos de afirmação da autoridade/controlo da turma, 

da instrução e da organização da aula. Porque tive de recorrer a um estilo de 

ensino bem afirmativo. Sobretudo pelo pouco tempo disponível para o 

desenvolvimento da UD. De forma a conseguir que os alunos cumprissem com 

os pressupostos planeados e não se descuidassem em relação ao pedido. Pois 

os alunos tendiam a dispersar facilmente durante as tarefas e nos momentos 

de instrução. Motivo pelo qual, esses momentos também necessitaram de ser 

reduzidos e bastante específicos, em relação ao pretendido. Pois se os 

mesmos fossem demasiado ambíguos, os alunos não os entenderiam. Um 

outro fator que me surpreendeu, numa fase inicial, foi o baixo nível de 

habilidades motoras que os alunos apresentaram. Algo que não esperava que 

fosse tão acentuado. Mas era algo normal, sobretudo numa modalidade, que 

os alunos apenas tinham abordado pela primeira vez, no ano letivo anterior.  

Esta foi assim uma experiência extremamente rica e útil para o meu 

desenvolvimento como futuro docente. Que permitiu contactar com uma 

realidade diferenciada em bastantes aspetos, da que vivenciei diariamente na 

EC. Possibilitando-me ainda adquirir competências mais abrangentes, num 
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ciclo de ensino diferenciado e em faixas etárias distintas, dentro do contexto do 

EP. 
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4. Enquadramento Operacional  
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4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Esta primeira área carateriza-se por integrar as tarefas que assumem um 

papel de maior relevo no decorrer do EP. Tarefas que são elaboradas a nível 

da conceção, do planeamento, da realização e da avaliação do ensino. Sendo 

estes os quatro pilares que possibilitam a estruturação, realização e conclusão 

do EP com sucesso. Os quais perfazem igualmente a grande maioria das 

tarefas, inerentes à profissão de docente. Devendo ser efetuadas 

recorrentemente, ao longo dos diferentes anos letivos, para que seja possível 

alcançar um processo de E/A de sucesso.  

4.1.1 Conceção e Planeamento do Ensino 

4.1.1.1 Conceção: A formulação 

A subárea da conceção é o primeiro passo na formulação de todo o 

processo de E/A. Pois é com base nas nossas ideologias, crenças e 

experiências, que fundamentamos as nossas ações pedagógicas e 

interpretações. Segundo Matos (1993), o grau de consciência e o significado 

pessoal atribuído às experiências vivenciadas, são fatores cruciais para a 

formação de convicções profundas, valores e atitudes que orientarão a nossa 

missão educativa. Mas também de acordo com a mesma autora, são 

fundamentais para aquisição e desenvolvimento da competência pedagógica. 

Graça (2001, p.110), também refere que “as conceções que os professores 

possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem 

trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas 

de ensino. O conhecimento que o professor tem da disciplina que leciona 

interage com conhecimentos, convicções e crenças acerca da educação, do 

ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e acerca dos contextos educativos”.   
Conforme consta nas Normas Orientadoras do EP (ver nota de rodapé 

nº/1), a conceção pretende “projetar a atividade de ensino no quadro de uma 

conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da educação, 

às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da Educação 

Física no currículo do aluno e às características dos alunos” (p.3). 

Materializando-se através da análise dos documentos orientadores da prática 
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(planos curriculares e educativos, programas nacionais de EF (PNEF), 

regulamentos internos, critérios de avaliação). Em conjunto com o recurso aos 

“saberes próprios da Educação Física e os saberes transversais em Educação, 

considerando “os dados da investigação em educação e ensino e o contexto 

cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que 

promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis” (p.4). 

Só após todo este processo de apreciação, investigação e reflexão acerca 

deste conjunto extenso de conteúdos, é que se poderá proceder ao 

planeamento. Já com um parecer assumido, em relação à forma como todos se 

poderão conjugar, obviamente, tendo em conta as particularidades do nosso 

contexto. Deverá ser na conceção e na avaliação dos conteúdos dos 

documentos orientadores do processo de E/A, o ponto de partida para o projeto 

de planeamento (Bento, 2003). Frisando ainda o autor que, deverá ser 

considerado o papel que os alunos desempenham no seu próprio 

desenvolvimento. Através da realização de uma prática consciente, que seja 

progressivamente autónoma e criativa. 

Dessa forma, no início do EP, uma das primeiras tarefas que o PC 

atribuiu foram a leitura e análise do Regulamento (ver nota de rodapé nº/2) e 

Normas Orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1). De modo a termos uma 

noção clara das tarefas a desempenhar e funções a assumir, durante o 

mesmo. Seguindo-se a realização da mesma tarefa, mas agora referente ao 

PNEF do ensino secundário. Com um reforço, para atentarmos à leitura das 

primeiras 40 páginas do mesmo. Devido à presença da conceção do programa, 

nestas páginas iniciais. As quais se constituem pela apresentação, finalidades, 

objetivos gerais, visão, sugestões metodológicas, avaliação e aspetos 

operacionais do PNEF e para a EF.  

“Também nos foi apontada a leitura das primeiras 40 páginas do 

programa nacional de ed. Física, que contêm as finalidades, aspetos e 

objetivos gerais da disciplina. Assim como o documento das 

aprendizagens essenciais da ed. Física, que terá uma preponderância 

significativa no modelo de avaliação do agrupamento. A leitura destes 

documentos servirá para nos situarmos em relação ao programa e os seus 

conteúdos, com ligação estrita às aprendizagens essências. Documentos 
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que terão de ser considerados, nos momentos de planeamento e avaliação 

das aprendizagens.” 

(Relatório/Reflexão Reuniões 1ª Semana de EP – 10/09/2018) 

O PNEF pretende ser uma referência comum no planeamento, 

organização e condução do processo de lecionação em todo o país. Para que 

de certo modo, exista uma coerência nos conteúdos lecionados em todas as 

escolas. Apesar do contexto educativo e da comunidade escolar serem 

claramente diferenciados. De acordo com Jacinto et al. (2001) este assume-se 

como um documento orientador das práticas individuais e coletivas, 

desenvolvidas no contexto da EF e em alinhamento com as restantes 

disciplinas. Com vista à transformação e desenvolvimento positivo dos alunos, 

assim como da EF escolar. 

Um aspeto que considero relevante de referir é que apesar de todas as 

indicações e diretrizes presentes no PNEF, a última decisão é sempre remetida 

para o professor. “Reconhece-se, assim, ao professor, a responsabilidade de 

escolher os objetivos específicos e as soluções pedagógica e 

metodologicamente mais adequadas, investindo as competências profissionais 

da especialidade de Educação Física Escolar, para que os benefícios reais da 

atividade do aluno correspondam aos objetivos do programa, utilizando os 

meios atribuídos para esse efeito” (p.8). Algo que o PC referiu constantemente 

no decorrer do EP. Destacando a importância das decisões tomadas pelo 

professor em todo o processo de E/A.  

Após uma análise detalhada dos conteúdos e objetivos propostos no 

PNEF para o ensino secundário, mais especificamente para o 11º ano, pude 

constatar que os mesmos se encontram desfasados do contexto real. Com 

conteúdos demasiado complexos para serem abordados na conjuntura atual da 

EF. Tanto no que respeita ao pouco tempo letivo disponível, como ao baixo 

nível de aptidão e de subdesenvolvimento dos alunos, na maioria das matérias 

de ensino. No entanto, os critérios de avaliação aprovados pelo departamento 

de EF para o ano letivo de 2018/2019, permitiram uma maior flexibilização dos 

conteúdos a lecionar. No sentido de que, os alunos iriam ser 

classificados/enquadrados consoante os seus níveis de habilidade 
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(introdutório/elementar/avançado). Algo que está explícito nos programas, mas 

que na maioria das vezes é ignorado. Remetendo-se a matéria de ensino 

apenas para o ano de escolaridade, sem atentar ao nível em que os alunos se 

encontram e ao contexto da turma. 

Segundo consta no PNEF, as matérias designadas para lecionar no 11º 

ano de escolaridade estão dependentes de um regime de escolha opcional das 

mesmas. Algo que só acontece pela primeira vez no 11º ano, devido ao 

currículo de multiatividades praticado na disciplina de EF. Apenas existindo 

uma maior especialização das modalidades, a partir deste mesmo ano de 

escolaridade. Desta forma é possibilitada a lecionação de 2 jogos desportivos 

coletivos (JDC) (entre os 4 possíveis), ginástica ou atletismo, dança e ainda 2 

modalidades opcionais. O facto de existir esta liberdade de escolha é um 

marco importante para a autonomia e envolvimento dos alunos no processo de 

E/A. Podendo os mesmos selecionar, à partida, as modalidades que mais os 

motivarão para a prática.  

No entanto, currículo de multiatividades que é praticado e no qual todos 

os programas nacionais de EF se baseiam, têm sido recorrentemente criticado. 

Sobretudo, pela conceção do mesmo. A qual se baseia na crença de que os 

alunos deverão experienciar o maior número de modalidades, ao longo de todo 

o seu percurso escolar. De modo a adquirirem um maior conhecimento e 

experiência motora. Com a finalidade de posteriormente reconhecerem e 

realizarem uma prática autónoma. As exceções neste modelo e no PNEF são o 

11º e 12º ano de escolaridade, onde existe uma especialização em 

determinadas modalidades. Ainda adjacente a esta premissa, está o facto de 

os alunos, consequentemente, terem um tempo de contacto breve e 

insuficiente com cada modalidade. Através de unidades didáticas de curta 

duração. Estas críticas têm-se fundamentando no facto de que, o ensino de 

demasiadas modalidades, num período curto de tempo, torna o alcance de 

qualquer objetivo bastante difícil (Taylor & Chiogioji, 1987). Sendo igualmente 

reprovado pela brevidade e superficialidade com que as modalidades são 

abordadas, levando a uma fragmentação e descontinuidade do tratamento 

didático e do processo de E/A (Ennis, 1999) Mas especialmente pelo contexto 
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que este modelo perpetua. Onde os alunos se encontram ano após ano, num 

nível introdutório e de iniciação das modalidades, nunca desenvolvendo as 

mesmas. (Graça, 1997) 

4.1.1.2 Planeamento  

Após todo o trabalho de pesquisa e de diagnóstico efetuado, a conceção 

do processo de E/A, começa a transformar-se no planeamento do mesmo. De 

acordo com Bento (2003), o planeamento traduz-se numa reflexão minuciosa 

sobre a direção e processo de ensino. Segundo o mesmo autor, planificar a 

educação e formação “significa planear as componentes do processo de ensino 

e aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização; significa aprender, o 

mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das 

tarefas e processos pedagógicos. Significa (…),que o professor, à luz de 

princípios pedagógicos, psicológicos e didático-metodológicos, planifica as 

indicações contidas no programa (…), tendo em atenção as condições 

pessoais, sociais, materiais e locais, a fim de guiar o processo de 

desenvolvimento dos diferentes domínios da personalidade dos alunos.” (p.15) 

Segundo Matos (2014), o planeamento deverá ser efetuado considerando 

os seus três níveis: o plano anual, a unidade didática e o plano de aula. Os 

quais se complementam entre si e fornecem um guião específico, sobre os 

conteúdos a desenvolver no processo de E/A. Uma afirmação que vai de 

encontro ao plasmado por Bento (2003), quando refere que estes três níveis 

funcionam como uma unidade, influenciando-se mutuamente. Ao longo de todo 

o espectro do planeamento, desde o mais geral (Planeamento anual), até ao 

mais específico (Plano de aula). Mantendo sempre uma ligação estreita, para 

que exista uma clara coesão entre todo o planeamento.  

“Desta forma, a reunião iniciou-se com um resumo das variáveis a ter 

em conta para efetuar um planeamento anual e das unidades didáticas. 

Onde não entram apenas os conteúdos técnicos e táticos. Mas é preciso 

considerar documentos relevantes do processo educativo escolar. Como o 

perfil do aluno à saída do ensino secundário, os programas de Ed. Física e 

o projeto curricular de Ed. Física do agrupamento. Mas também é 

necessário analisar a turma, os alunos e as instalações/material.  
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Portanto, a projeção do planeamento, em qualquer um dos seus níveis 

(anual, UD, plano de aula) é uma tarefa complexa. Devido ao número de 

fatores a examinar, para a sua elaboração. Outra mensagem que o 

professor cooperante nos procurou transmitir, foi que deveremos saber 

bem o nível em que os alunos se encontram. De maneira a traçarmos 

objetivos alcançáveis para os mesmos. Tendo assim uma ideia clara de 

todo o processo e do que pretendemos atingir, no final do ano letivo. 

Criando desta forma, uma linha orientadora de todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

“Considero bastante importante este ponto que o P. C. referiu. Pois ao 

sabermos onde queremos “levar” os alunos, teremos sempre uma noção 

clara do que realizar durante o processo. O que nos irá assistir na 

elaboração de todos os documentos, relacionados com o planeamento. 

Mas que terá efeito igualmente na prática. Porque, os objetivos a atingir 

estarão sempre presentes e conseguiremos adaptar as metodologias e 

estratégias aos mesmos.” 

(Relatório/Reflexão Reuniões 7ª Semana de EP – 24/10/2018) 

No entanto, a definição dos conteúdos essenciais e a concentração nos 

mesmos, assumem-se como condições fundamentais em qualquer nível de 

planeamento. Uma tarefa complexa, que exige uma competência didático-

metodológica e uma responsabilidade elevada, por parte do professor (Bento, 

2003). 

4.1.1.3 Planeamento Anual - Prática distribuída vs. Prática por blocos 

O Planeamento Anual (PA) é o primeiro passo a dar, no que concerne ao 

processo de planeamento a efetuar. Segundo Bento (2003), este carateriza-se 

por possibilitar uma perspetiva global, que procura contextualizar e realizar o 

processo de E/A na conjuntura envolvente. É desta forma, um plano 

abrangente que não pormenoriza a concretização dos conteúdos na prática. O 

qual permite ao professor, iniciar o enquadramento de toda a análise efetuada 

até à data. Começando igualmente a estruturar e organizar o processo de E/A, 

após um extenso trabalho prévio, que permitiu a formulação ou modelação de 

uma conceção.  

Assumindo-se o PA como a primeira abordagem ao processo de 

planeamento da lecionação, consequentemente, também deverá ser passível 

de reformulações. Pois, devido ao seu cariz “macro”, ainda poderá sofrer 
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alterações após a realização e análise, dos níveis de planeamento mais 

específicos. Sendo o processo de reflexão, um fator bastante importante para 

tal. Como refere o autor supracitado, este plano deve definir com clareza os 

objetivos a alcançar no final do ano letivo, adaptando e reformulando os 

mesmos, de acordo com as condições existentes em cada momento. Em 

termos práticos, o PA permite efetuar a distribuição e organização das 

diferentes matérias (modalidades) de ensino, ao longo de todo o ano letivo. Por 

este motivo é fortemente influenciado pelas instalações designadas (roulement 

de instalações), pelos materiais disponíveis e sobretudo, pelo calendário e 

horário escolar. 

No meu caso específico, existiu ainda um fator que se sobrepôs aos 

referidos anteriormente. Nomeadamente o modelo em que o grupo disciplinar 

de EF da EC leciona as aulas – o modelo de prática distribuída (MPD). Um 

modelo que se carateriza pela distribuição das matérias de ensino ao longo de 

todo o ano letivo. Para além disso, também é habitual serem lecionadas duas 

ou mais modalidades em simultâneo no mesmo espaço. Um modelo que 

contrasta fortemente com o modelo praticado nas restantes escolas, da prática 

por blocos. O qual condensa a matéria de ensino, lecionando-a unicamente ao 

longo de um período de tempo específico, seguindo para a próxima, apenas 

com o término da anterior.   

Esta é uma prática recorrente na EC, baseando-se nas premissas de que 

através deste modelo de lecionação, existirá um maior desenvolvimento e 

retenção dos conhecimentos a longo prazo. Em detrimento de uma maior 

evolução a curto prazo, típica de uma abordagem por blocos/concentrada. Isto 

porque, existe um contacto constante com as diferentes modalidades durante 

todo o ano letivo e ao longo dos diferentes anos de escolaridade. O que 

promove uma exercitação contínua e um reforço permanente de todas as 

modalidades, durante todo o percurso escolar dos alunos. Mas também por ser 

um modelo que, à partida, promove o gosto pela prática desportiva e pela 

disciplina de EF. Motivando os alunos, através da abordagem de diferentes 

modalidades a cada aula e dentro da mesma aula. Permitindo que possam 

estar permanentemente em contacto com as modalidades que tenham 
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preferência. Não ficando dessa forma sujeitos, à prática de apenas uma 

modalidade, da qual até poderão não gostar. Algo que ocorre durante um 

extenso período de tempo, na prática por blocos.  

Refletindo acerca da experiência com o MPD sinto que existe a 

necessidade de todo o processo de E/A ser, devidamente e atempadamente, 

planeado. Isto implica que exista uma forte interligação, entre os diferentes 

níveis de planeamento e uma consciência clara dos mesmos, em todos os 

momentos. Tendo em conta que, poderá existir um espaçamento irregular entre 

sessões, que abordem as mesmas matérias. Sendo os objetivos finais 

determinados para cada modalidade, um guião crucial na orientação do 

processo de E/A através do MPD.  

Comparativamente com a abordagem por blocos/concentrada, esta 

ideologia tem a vantagem de utilizar o roulement de instalações a seu favor. 

Enquanto no primeiro é abordada uma modalidade de forma concentrada, 

durante um determinado período de tempo (normalmente 12 aulas). 

Independentemente do espaço de aula e do clima, aquela modalidade é 

lecionada. Já no que respeita ao MPD este consegue ser mais flexível. Porque 

embora haja uma rotação quinzenal de espaços, estes permitem a abordagem 

de diferentes matérias, oferecendo ao professor uma maior margem de 

manobra.  

O MPD também se destaca pela possibilidade de existir um seguimento e 

exercitação transversal entre diferentes modalidades, em conteúdos 

semelhantes. Como é o exemplo do “passe e corta” no basquetebol e o “passe 

e vai” no andebol. É então possível abordar conteúdos semelhantes na mesma 

aula. Mesmo que sejam representativos de modalidades distintas, devido às 

suas componentes críticas e princípios idênticos. No entanto, é necessário ter 

alguma atenção, pois, se numas situações é muito vantajoso, noutras pode 

induzir os alunos em erro e consequente equívoco. Um exemplo disso é a 

regra dos apoios no basquetebol e andebol. Enquanto no basquetebol os 

alunos têm a possibilidade de realizar até 2 passos, no andebol, são permitidos 

até 3. Tornando-se assim necessário um cuidado redobrado, de maneira a não 

gerar confusão aos alunos, que poderá levar a um maior tempo de adaptação. 
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Contudo, o MPD não é um modelo devidamente validado, sendo a 

literatura sobre o tema escassa e praticamente inexistente no contexto da EF. 

Ainda assim, existem alguns estudos na área da aprendizagem motora, que 

traduzem a inconclusividade no que concerne a esta temática. Mas realizados 

em referências a períodos temporais mais limitados e não com uma 

irregularidade ou alternância tão grande, como no contexto escolar. Um dos 

estudos (Panchuk et al., 2013) atribuiu um melhor resultado à prática por 

blocos/concentrada, relativamente ao desempenho final. Afirmando que poderá 

ser mais proficiente em situações com pouco tempo disponível para a prática. 

No entanto, as diferenças não foram estatisticamente significantes.  

Um outro estudo (Ponciano et al., 2018) não encontrou diferenças 

relevantes, atribuindo benefícios aos dois tipos de práticas. Também a revisão 

da literatura efetuada por Lee e Genovese (1988), atribuiu maiores benefícios à 

prática distribuída a nível do desempenho, retenção e aprendizagem. Porém, 

os contextos destes estudos são bastante diferentes do experienciado. 

Cimentando-se a recorrência do MPD na EC por crenças e resultados mais 

subjetivos, experienciados pelos professores, ao longo dos seus anos de 

prática profissional. 

Desta forma e consciencializado de toda a conjuntura já expressa, as 

modalidades selecionadas para lecionar ao longo do ano letivo foram: JDC - 

Basquetebol e Andebol; Ginástica Acrobática; Danças Sociais – Chá-Chá-Chá; 

Raquetas – Badmínton; Combate: Judo e ainda, os testes de aptidão física. 

Relativamente à abordagem das modalidades, estas foram projetadas tendo 

em vista sessões/estímulos e não aulas. Pois com a lecionação de diferentes 

modalidades em simultâneo ou na mesma aula, os tempos de lecionação das 

mesmas nunca totalizaram uma aula. Assim, quanto à modalidade de 

basquetebol, foram projetadas 26 sessões, para andebol 25, para a ginástica 

acrobática 16, para badmínton 8, para dança 7 e para judo 5. Quanto aos 

testes de aptidão física, foram reservadas 3 sessões em cada período, para a 

realização dos mesmos. Sendo estes realizados em simultâneo com outras 

modalidades.  
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Este PA só foi elaborado após uma fase inicial de avaliação diagnóstica 

(AD) de todas as modalidades. A qual durou cerca de um mês. Pois é algo que 

se torna necessário com o MPD, não existindo uma aula inicial reservada 

apenas para tal, no início de cada UD, como é comum na prática por blocos. 

Este período do início do ano letivo permitiu que existisse uma adaptação da 

minha parte ao MPD e ao contexto da EC. Sendo uma fase estrutural e fulcral 

no que concerne à formulação da conceção de ensino e do planeamento. Pois 

permitiu-me ter uma ideia clara do contexto da turma e dos objetivos passíveis 

de alcançar com a mesma. 

No que respeita à distribuição das modalidades por períodos, como já 

referi, esta foi fortemente ditada pelo roulement de instalações, mas também 

pela relevância e particularidades de cada uma. As modalidades de 

basquetebol e andebol foram as que assumiram um maior protagonismo, 

devido à lecionação de um maior número de aulas. Algo justificado pelo motivo 

anteriormente referido, mas também por serem as destacadas para a 

especialização dos alunos, como está previsto para o 11º ano. O que obriga 

assim, a um maior tempo de exercitação reservado para as mesmas. Outro 

destaque a nível do PA vai para as modalidades de dança e ginástica 

acrobática. As quais tiveram uma prática mais concentrada, devido à 

necessidade de os alunos interiorizarem uma coreografia e passos/figurassem 

ambas. Algo que obrigou a uma maior sucessão das aulas, para os alunos 

memorizarem as respetivas coreografias. De modo a que estas não caíssem 

em esquecimento, devido ao menor número de sessões disponíveis para a sua 

prática.  

Apesar de todo o cuidado imposto na realização do PA na fase inicial do 

ano letivo, este foi sujeito a várias modificações no decorrer do mesmo. As 

quais obrigaram à redução ou modificação de aulas/modalidades a lecionar. 

Pois surgem sempre interferências impossíveis de prever. Como foram o caso 

das greves gerais, o surgimento de atividades interdisciplinares e ainda a falta 

de condições nas instalações (obras). Tudo situações que ocorreram e que 

obrigaram à alteração do PA. Aspetos estes que, enaltecem a importância da 

flexibilidade que este nível de planeamento deve conter. Pois este deve ser um 
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documento aberto e nunca fechado, devido à sua suscetibilidade a alterações, 

tal como refere Bento (2003).       

4.1.1.4 Modelo de estrutura do conhecimento  

O modelo de estrutura do conhecimento (MEC) é um documento 

orientador da prática pedagógica, que procura aglomerar e organizar 

devidamente, as diferentes componentes do planeamento do ensino. Segundo 

Vickers (1990), este modelo permite identificar a matéria de ensino e estruturá-

la através de uma hierarquia, que pretende informar constantemente o 

processo de ensino. De acordo com a mesma autora, o MEC reflete um 

pensamento transdisciplinar e dessa forma identifica as habilidades e 

estratégias de uma modalidade. Mostrando como conceitos das ciências do 

desporto, influenciam o processo de E/A. Pretendendo assim mostrar como 

uma determinada matéria é estruturada, identificar essa estrutura e recorrer à 

mesma, como um guião para o ensino. Assumindo-se como um modelo 

metodológico de excelência, para as vertentes do ensino da EF e do treino 

desportivo.  

Assim, este modelo organiza-se em três fases diferenciadas, sendo elas: 

a fase de análise, de decisão e de aplicação. As quais por sua vez se 

subdividem em três, quatro e um módulo, respetivamente. Totalizando desta 

forma, uma subdivisão em oito módulos, os quais perfazem o MEC em si 

(Vickers, 1990). Relativamente à primeira fase, foi necessária uma análise da 

modalidade a lecionar, assim como dos conteúdos a abordar, organizando e 

distribuindo os mesmos por quatro categorias transdisciplinares. As quais 

foram: a cultura desportiva, as habilidades motoras, a fisiologia do treino e os 

conceitos psicossociais (Módulo 1). De seguida, foi necessária uma análise do 

contexto onde o processo de E/A se iria desenvolver, nomeadamente, às 

variáveis preponderantes para a gestão e organização do ensino. Sendo 

verificadas as instalações disponíveis e as suas condições de segurança, o 

equipamento e materiais existentes, em conjunto com os fatores temporais 

(Módulo 2). Para finalizar esta primeira fase, a aferição do nível dos alunos e 

das suas capacidades, através da avaliação AD, tiveram um papel 

preponderante no desenvolvimento do restante MEC (Módulo 3). Pois é um 
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fator que permite desenvolver e orientar o processo de E/A, de acordo com as 

caraterísticas dos alunos.  

O módulo anteriormente referido tem uma importância acentuada, no que 

respeita ao início da segunda fase. Onde foi formulada a sequência e extensão 

dos conteúdos da modalidade. Decidindo-se assim, consoante o nível da 

turma, quais os conteúdos a abordar, a sua ordem e a duração dos mesmos 

(Módulo 4). Foi através da conceção adquirida, formulada pela análise das 

diversas variáveis e documentos orientadores do processo de E/A, que foi 

possível delinear os objetivos gerais e específicos, a alcançar em cada 

modalidade (Módulo 5). No seguimento destes objetivos, seguiu-se a 

configuração do processo de avaliação (Módulo 6). O qual teve de estar em 

conformidade com os mesmos. Pois o processo de E/A regeu-se considerando 

esses objetivos, sendo fulcral que, a avaliação considerasse os mesmos, para 

a sua formulação. Neste ponto expressou-se também o tipo de avaliação a 

efetuar (AD, AF, AS), os seus propósitos e instrumentos a utilizar para a 

mesma. Devendo esta ser, para além de um instrumento de avaliação, um 

modo de providenciar feedback aos alunos. Informando-os assim do estado do 

seu desenvolvimento e/ou desempenho, nas determinadas modalidades. Para 

finalizar esta fase, foi necessário delinear as progressões de ensino e situações 

de aprendizagem a decorrer (Módulo 7). As quais, igualmente à avaliação, 

procuraram estar de acordo com os objetivos delineados. Pois, estas foram 

criadas de modo ao processo de E/A e a seleção dos exercícios para as aulas, 

exercitarem as componentes críticas, específicas, para os objetivos serem 

atingidos. Evitando uma prática e exercícios aleatórios, totalmente desfasados 

da finalidade. Atribuindo assim, uma coerência e propósito a todo o processo 

de E/A. Certificando-se que, o mesmo está devidamente orientado para os 

alunos alcançarem os objetivos propostos.  

No que respeita à última fase, esta comportou o procedimento de 

aplicação de todo o processo referenciado até aqui (Módulo 8). Recorrendo às 

fases de análise e decisão, para conseguir aplicar as mesmas, em diferentes 

níveis da prática pedagógica. Nomeadamente, no que respeita às UDs, aos 
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planos de aula, assim como, a todos os documentos e estratégias que 

procurassem promover um processo de E/A de sucesso.  

Contudo, estes documentos efetuados para todas as modalidades, 

tiveram uma preponderância reduzida em relação ao habitual (prática por 

blocos). Algo que ocorreu devido ao MPD praticado na escola, que inviabiliza a 

elaboração do MEC para todas as modalidades, previamente à lecionação das 

mesmas. Em virtude da sua lecionação simultânea, que carateriza o MPD. 

Ainda assim, este não deixou de ser um documento bastante importante na 

orientação do processo de E/A. Necessitando apenas de ser reajustado ao 

contexto da EC. O que obrigou à elaboração do MEC em simultâneo, com a 

lecionação das modalidades correspondentes. Permitindo assim, um maior 

enfoque na reflexão sobre o processo de E/A a decorrer. Resultando 

consequentemente, numa maior possibilidade de adaptação do MEC às 

conjunturas e necessidades da turma em cada momento. Este foi igualmente 

um documento relevante, pois obrigou a uma pesquisa extensiva das 

modalidades lecionadas. Algo que foi um fator fundamental, para o incremento 

do meu conhecimento do conteúdo. Levando a uma maior eficácia no processo 

de prática pedagógica e a uma melhoria no meu DP.  

 4.1.1.5 Unidade didática 

A UD assume-se como o segundo nível de planeamento, efetuada após o 

PA e previamente ao plano de aula (PdA). É através da UD, que o 

planeamento do ensino começa a especificar-se. Focando-se por meio da 

mesma, nos conteúdos a lecionar em cada uma das modalidades. Como está 

descrito por Bento (2003, p.75), as UDs constituem-se como “unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. 

Também de acordo com Metzler (2000), assim que o planeamento da UD é 

efetuado, a restante planificação dos PdA torna-se cada vez mais facilitada, à 

medida que a UD e as aulas progridem. Algo que eu experienciei ao longo do 

EP, sentindo uma grande necessidade de completar as UDs o mais cedo 

possível. Pois foi o nível de planeamento, que para mim, norteou o quotidiano 

experienciado no contexto escolar. Através da assistência com o 
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direcionamento dos conteúdos, aula após aula. Interligando os PdA, com os 

níveis mais abrangentes do planeamento. Em conjunto com a manutenção da 

ênfase, nos objetivos específicos para cada modalidade.  

Dessa forma, foi elaborada uma UD para cada uma das modalidades, 

previamente ao início da lecionação das mesmas. Estas UDs consideraram 

todas as variáveis já descritas ao longo deste relatório, para além de, se 

basearem no MEC de Vickers (1990). Mais especificamente, no módulo 4 desta 

proposta metodológica. O qual determina a sequência e extensão dos 

conteúdos. E é precisamente este “simples” ato de determinar e organizar os 

conteúdos a lecionar, que possibilita todo o desenvolvimento da prática 

pedagógica. Para além de permitir que seja uma primeira fase de aplicação 

prática do conhecimento do conteúdo e por sua vez, do conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Quer seja fortemente influenciada pelos programas e 

formação inicial (Barrett & Collie 1996; Kutame, 2002), quer pela experiência, 

desenvolvimento profissional ou currículo específico da escola (Barrett & Collie 

1996; Schempp et al., 1998). Facultando desta forma, uma esquematização e 

estruturação dos conteúdos a lecionar. Considerando já o conhecimento sobre 

os mesmos e objetivando a forma, como os mesmos poderão ser aplicados, no 

contexto prático de aula/exercitação.  

Assim, procurei cumprir com uma sequência e estrutura lógico-específica 

dos conteúdos, organizando a matéria de ensino de uma forma metodológica e 

processualmente correta. Com o objetivo de unificar e articular da melhor forma 

os conteúdos e funções a desenvolver em cada aula. (Bento, 2003) De maneira 

a que existisse uma linha orientadora do processo de E/A, durante o seu 

desenvolvimento, ao longo das diferentes aulas. Não sendo estas apenas 

unidades isoladas e sem qualquer relacionamento com os objetivos 

específicos, de cada modalidade.  

No que concerne propriamente à construção e desenvolvimento das UDs, 

os fatores considerados para o seu delineamento foram: a modalidade, a AD, o 

número e duração das sessões, o espaço designado, os 

conteúdos/comportamentos a desenvolver e as funções didáticas. Um fator que 

permitiu uma maior agilidade e facilitação na construção das UDs, foi o facto de 
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ser uma tarefa já desempenhada no contexto das didáticas específicas, na 

formação inicial. Assim como a AD dos alunos, efetuada previamente à 

elaboração das UDs. O que permitiu ter uma noção clara das capacidades e 

nível dos alunos, em cada uma das modalidades.  

A sua construção também foi fortemente influenciada pelo tipo de 

modalidade a desenvolver (coletiva ou individual). Nomeadamente pelo tipo de 

abordagem e conceção a aplicar em cada uma. No caso dos JDC e de 

badminton, foi efetuada uma abordagem do topo para a base. A qual se baseia 

em destacar o “todo”, neste caso, o jogo. Em detrimento do trabalho técnico 

isolado, por etapas crescentes. Objetivando o entendimento dos princípios e 

processos do mesmo, inserindo o trabalho técnico dentro desse contexto, 

entendendo assim o seu propósito (Vickers, 1990). Onde o ensino do jogo e a 

aproximação do contexto formal foram sempre componentes privilegiadas. 

Adaptando-se as habilidades técnicas a este contexto. De modo a ser uma 

prática integrada e consciencializada da sua importância.  

“Apesar de a turma se encontrar num nível baixo de aptidão, onde ainda 

está bastante presente o jogo anárquico, a abordagem desta modalidade 

será do topo para a base, baseando-se no ensino do jogo para a 

compreensão. Ou seja, serão enaltecidos os conteúdos táticos, em vez 

dos técnicos e de um ensino mais “tradicional”. No entanto, os conteúdos 

técnicos serão desenvolvidos e reforçados mais situacionalmente, durante 

os exercícios, apesar de não serem o principal objetivo dos mesmos. 

Pressupõem-se assim que, através deste dinamismo e mais oportunidades 

de jogo, provêm mais contactos com a bola e que os alunos adquiram uma 

maior cultura tática e conhecimento do jogo.  

É através do jogo que se possibilita aos praticantes desenvolverem um 

maior gosto pela prática, indispensável para que tenham sucesso. O 

aumento de situações que acrescentem o número de contactos com a bola 

(modificações por representação) e o êxito dos praticantes são 

possibilitadas através de formas facilitadoras do jogo (adaptações 

regulamentares). Os jogos reduzidos que têm presentes essas adaptações 

são meios de excelência na aprendizagem da modalidade. Porque 

possibilitam um maior número de situações de êxito. Revelando-se fulcral 

a presença do jogo em todas as aulas.” 

(Justificação da UD de Basquetebol) 
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Nas UDs das modalidades coletivas, no que respeita ao 3º período, foi 

privilegiada a exercitação e consolidação dos conteúdos previamente 

lecionados. Ao invés do acréscimo de novos conteúdos mais complexos. Algo 

efetuado com o propósito de no final do ano letivo, destacar ainda mais o 

processo de jogo e de competição. Deixando assim em aberto, a possibilidade 

da implementação de um modelo de ensino diferenciado. Algo que ficou 

dependente do nível de aptidão que, os alunos revelariam nessa mesma fase 

do ano. Assim como, de uma eventual melhoria a nível do cumprimento das 

regras de segurança e funcionamento da aula. Algo que acabou por ocorrer. 

Permitindo que existisse um aprofundamento do meu DP e um enriquecimento 

da experiência de EP.  

Já no que respeita às modalidades individuais e em contextos fechados 

(ginástica/judo/dança), estas foram planificadas segundo uma abordagem da 

base para o topo. A qual contrasta exatamente com a do topo para a base. 

Onde o realce é dado às componentes técnicas. Com uma complexidade 

crescente à medida que se vai exercitando, de maneira a conseguir atingir-se o 

“todo” (esquema/coreografia/técnica de projeção). (Vickers, 1990). Algo 

necessário, devido às particularidades e complexidade deste tipo de 

modalidades.  

 

“ Relativamente ao método de abordagem desta modalidade, este será 

maioritariamente baseado num modelo da base para o topo. Pois, trata-se 

de uma modalidade predominantemente individual, onde a técnica e os 

elementos (conteúdos) básicos são bastante importantes, para o 

desenvolvimento de elementos (conteúdos) mais complexos. Sendo este 

um facto transversal a todas as vertentes da ginástica. Motivo pelo qual é 

uma das modalidades mais exigentes e onde os alunos revelam ter 

maiores dificuldades. Nesta modalidade, as adaptações dos exercícios, 

através da criação de progressões para cada elemento (conteúdo) são um 

recurso valioso e recorrente. Pois permitem ao aluno desenvolver as suas 

capacidades até ao momento, em que conseguem executar os elementos 

corretamente. Onde a exercitação constante dos conteúdos é fundamental, 

para um desenvolvimento nesta modalidade e para os objetivos serem 

atingidos. Pois de outra forma, será bastante difícil de conseguir evoluir na 

ginástica.” 

(Justificação da UD de Ginástica) 



59 

Através de um planeamento mais abrangente do ensino, centrando-se na 

conceção didática da UD, cria-se uma estrutura base para uma realização do 

ensino de sucesso. Assim como, para a formação e desenvolvimento 

consciente dos conhecimentos fundamentais. Apenas possibilitado por um 

trabalho continuado e devidamente orientado, para um objetivo (Bento, 2003). 

Onde o processo de reflexão também é um elemento fundamental, para o bom 

desenvolvimento e readaptação das UDs. Objetivando sempre um processo de 

E/A, adequado às necessidades dos alunos em cada momento. Procurando 

encontrar as soluções e estratégias mais apropriadas, para o desenvolvimento 

dos alunos. De maneira a que estes consigam atingir os objetivos designados.  

 4.1.1.6 Plano de Aula 

O PdA traduz-se como o nível de planeamento mais específico, 

expressando os conteúdos delineados nos níveis de planeamento mais 

abrangentes (PA, MEC, UD). De acordo com Bento (2003), cada aula deverá 

providenciar um contributo específico, que tenha como objetivo assistir o 

processo de E/A concebido no PA, na UD e na programação de toda a 

escolaridade. Assumindo assim uma função concreta, que espelhe os objetivos 

propostos a atingir, nos níveis de planeamento anteriores. Devendo ainda 

existir uma forte congruência entre a UD e o PdA. De maneira a que este 

contribua para o desenvolvimento do ensino, através de orientações singulares, 

guiando o professor em cada uma das aulas (Metzler, 2000). 

Desta forma, antevendo já a elaboração constante dos PdA, ao longo de 

todas as semanas de EP, foi importante a criação de um modelo fixo logo no 

início do ano letivo. Contendo todos os elementos necessários, para uma 

orientação consciente das aulas e do processo de E/A. Assim, os PdA 

elaborados seguiram uma estrutura usualmente utilizada, organizando-se em 

três partes diferenciadas: inicial, principal e final (Bento, 2003). No entanto, os 

mesmos também continham um cabeçalho com informações generalizadas, 

que permitiam situar cada aula, em relação ao restante planeamento. Contendo 

elementos como o nº da aula, o local, o material necessário, a UD e a respetiva 

aula da mesma, as funções didáticas e ainda os objetivos (gerais e 

específicos). Assumindo-se como elementos que permitiam contextualizar cada 
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aula, dentro de um panorama mais amplo. Assistindo-me assim na condução e 

acompanhamento do processo de ensino. Tornando-se fatores importantes 

numa prática com o MPD. Onde as modalidades e os conteúdos se alteram 

aula após aula e dentro da própria aula. Sendo necessária uma noção clara 

dos objetivos gerais e específicos de cada modalidade, em todos os 

momentos.  

Relativamente à parte inicial do PdA, apesar de esta apenas representar 

uma pequena porção do mesmo e da aula em si, a sua função é fundamental. 

Pois dedicava-se ao registo e controlo das presenças, mas sobretudo, ao 

enquadramento dos alunos com os objetivos e situações da aula. Permitindo 

igualmente verificar a disponibilidade da turma para a aprendizagem, através 

de uma conversa inicial, geralmente num clima mais informal. Algo que 

considero bastante importante. Constituindo-se como um momento, ao qual fui 

atribuindo cada vez mais importância, à medida que o ano foi passando. Pois é 

o primeiro contacto da aula com os alunos e permite desenvolver o 

relacionamento com os mesmos. Ao mesmo tempo que, possibilita acessar o 

estado dos alunos e reformular a aula em função disso, se tal se revelar 

necessário. Para além deste encargo, a parte inicial pretende também ser o 

momento para a ativação geral dos alunos. Efetuando-se exercícios com 

funções gerais (principais grupos musculares e articulações) e específicas 

consoante a modalidade a abordar. Permitindo assim preparar os alunos a 

nível fisiológico e psicológico, para a exercitação que se seguirá. No que 

respeita a este momento de “aquecimento”, procurei desde o início do ano, 

definir um conjunto de exercícios base, que foram efetuados com regularidade, 

consoante a modalidade a abordar. Uma decisão motivada pela otimização da 

gestão e organização das aulas. Pois desta forma, os alunos adquiriram uma 

rotina de ativação geral, sabendo rapidamente quais os exercícios a efetuar e a 

estrutura dos mesmos. Algo que se revelou fulcral na fase final do ano, com a 

implementação do MED e com a promoção da autonomia dos alunos, em 

momentos como o “aquecimento”. 

Já no que concerne à fase principal da aula, esta é a que se destaca pela 

sua extensão e pelos exercícios contidos na mesma. Consistindo na fase que 
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pretende desenvolver as funções didáticas e respetivos conteúdos, propostos 

para o PdA. Constitui-se igualmente como a parte onde “o professor tem a 

tarefa de realizar os objetivos e de transmitir os conteúdos propriamente ditos 

(…), pelo que é aqui que as suas capacidades metodológicas são 

particularmente colocadas à prova” (Bento, 2003, p.158). Desta forma, a 

seleção dos exercícios para exercitar os conteúdos propostos é uma tarefa de 

grande importância. Pois o entendimento e aquisição dos mesmos por parte 

dos alunos estão dependentes da mesma. Revelando-se como a tarefa onde 

tive mais dificuldades na elaboração do PdA. Pela procura constante das 

melhores situações de aprendizagem, que visassem o desenvolvimento dos 

conteúdos pretendidos. Em conjunto com a sua adequação aos espaços de 

aula, ao número e nível dos alunos, ao material disponível e à manutenção dos 

níveis de motivação. Não sendo de todo, uma tarefa a executar de forma 

leviana e sem a consciencialização de todos estes fatores. Pois a qualidade e 

contextualização dos exercícios está diretamente associada à mesma. 

Quanto à fase final do PdA, esta consiste num momento de retorno à 

calma e de reflexão. Procurando reduzir a intensidade imposta nos exercícios 

da fase principal e efetuar um reflexão com a turma. Onde eram relembrados 

os principais conteúdos e objetivos a reter da aula, assim como, os pontos 

positivos e negativos da mesma. Procurando efetuar um transferência para a 

aula seguinte e uma conexão com a mesma. Este foi também um momento 

que selecionei para promover o relacionamento e cooperação entre os alunos. 

Através da execução do grito de turma, concebido no início do ano. Pois, por 

vezes, devido ao teor competitivo das aulas e à separação por níveis ou 

equipas, geravam-se exaltações entre os alunos. Servindo este momento, 

como uma forma de serenar os ânimos e de retornar à normalidade das 

relações entre os alunos.  

O PdA revelou-se como um verdadeiro documento orientador da minha 

prática, no quotidiano do EP. Estando constantemente em contacto com o 

mesmo, quer na sua elaboração, na realização e ainda na reflexão das aulas. 

Constatando-se a sua importância a nível da aplicação de todo o planeamento 

e da sua proximidade com o processo de lecionação. Para mim, foi realmente 
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um guião em todas as aulas. Necessitando mesmo de ter todas componentes, 

incluindo todas as repartições de tempo e a instrução, explícitas no PdA. Pois 

sempre regi a minha prática, estando bastante dependente do mesmo, devido 

à noção de que o tinha estruturado de forma consciente e devidamente regida. 

Algo que numa fase inicial do ano letivo, levou a situações de insucesso em 

determinados exercícios. Devido à necessidade que sentia, em me manter fiel 

ao planeado previamente. Não providenciando oportunidade aos alunos, para 

estes interiorizarem as rotinas e componentes dos exercícios.  

Contudo, à medida que as aulas foram decorrendo, aprendi que o plano 

deve ser um esboço para a própria aula. Não devendo o professor ficar limitado 

ao mesmo, em detrimento da aprendizagem dos alunos, para apenas cumprir 

com o planeado. Pois é importante consciencializarmo-nos de que a 

aprendizagem dos alunos é o grande foco de toda a lecionação. Tornando-se 

necessária a capacidade de refletir na ação, para conseguirmos liderar um 

processo de E/A de qualidade e com sucesso. Uma capacidade que fui 

desenvolvendo ao longo do EP e à medida que as aulas decorreram. 

Permitindo adequar determinados exercícios às situações que ocorriam em 

cada momento, potencializando assim os mesmos. Através da observação das 

necessidades reveladas pelos alunos e da reflexão após a mesma. Algo que 

não aconteceria, se apenas regesse a prática pelo PdA. 

Ainda assim, o PdA é um documento que deverá ser sempre considerado 

para a lecionação das aulas. Devendo aliar-se à reflexão na ação, para 

incrementar a qualidade do processo de E/A. Adequando as situações 

planificadas à realidade experienciada, de modo a encontrar a resposta mais 

adequada para as necessidades apresentadas pelos alunos.  
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4.1.2 Realização do Ensino 

Após todo o processo de planeamento e antecipação do ensino, a fase 

que se segue trata de colocar o mesmo em prática. Como refere Bento (2003), 

o ensino cria-se duas vezes, primeiro na conceção e de seguida, na realização. 

Tendo o processo prático de ensino, imprevistos, impossíveis de antecipar no 

seu processo de planeamento. O que obriga à necessidade de uma rápida 

reflexão na ação e reajustamento do planeado.  

De acordo com as Normas Orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1), 

a realização do ensino pretende “conduzir com eficácia a realização da aula, 

atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes 

dimensões da intervenção pedagógica” (p.4). Recorrendo a mecanismos de 

diferenciação pedagógica e a decisões de ajustamento, procurando promover 

aprendizagens significativas e o envolvimento ativo dos alunos no processo de 

E/A.  

Este foi o cerne de todo o EP, onde a maioria das aprendizagens 

ocorreram e do qual decorreu um grande contributo para o meu DP. No qual 

experienciei o contexto prático e real de ensino. Testando e aplicando todas as 

minhas capacidades nos diferentes níveis de ensino. Examinando igualmente, 

se as mesmas surtiram o efeito desejado, providenciando aprendizagens 

relevantes para o processo de formação e desenvolvimento dos alunos.    

 4.1.2.1 Gestão e Controlo da Turma 

Para um professor poder iniciar e desenvolver um processo de E/A de 

sucesso é necessário reunirem-se um determinado conjunto de condições. 

Onde a gestão, organização e controlo da aula, e da turma, em conjunto com o 

estabelecimento de uma relação de confiança com os alunos, são fatores 

fundamentais para tal. As aulas que decorrem sem percalços, não contêm 

qualquer comportamento disruptivo, otimizando assim a disponibilidade de 

tempo para a instrução e sobretudo, para a prática (Siedentop & Tannhill, 

2000). Dessa forma, nas aulas iniciais, a criação de rotinas de aprendizagem e 

de um clima motivacional positivo, foram preocupações acentuadas. Pois uma 

gestão efetiva da aula está dependente do desenvolvimento de rotinas, que os 

alunos aprendam e adiram durante as aulas (Siedentop et al., 2011). Algo que 
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procurei efetuar desde a primeira aula. Com a apresentação das regras de 

conduta a respeitar. Onde foram ressalvadas as regras de segurança (cabelos 

presos, proibição do uso de brincos, etc.), o cumprimento da pontualidade, 

assiduidade e realização das aulas com material adequado. Assim como, um 

reforço permanente das mesmas ao longo do 1º período, e por vezes, durante 

o restante ano letivo. Porque estas são as condições básicas para um aula 

poder iniciar corretamente. Possibilitando este conjunto de rotinas, uma 

estrutura para a aula decorrer sem disrupções, através da apreensão de 

tarefas desempenhadas regularmente. Permitindo direcionar o foco da aula 

para os conteúdos mais substanciais da mesma. (Rink, 1993) 

“De seguida, expus os objetivos que pretendia atingir com eles e ainda, 

as expetativas que tinha em relação às suas posturas e atitudes. Estas 

foram áreas que sublinhei como muito importantes, em todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Pois o empenho, responsabilidade e cooperação 

são aspetos que valorizo e que penso serem importantes de forma 

transversal, na sua formação integral.“ 

(Reflexão da aula nº1 e 2 – 18/09/2018) 

“Para introduzir estas rotinas, fulcrais para um bom funcionamento e 

maximização do tempo das aulas, decidi utilizar um apito. Pois considero-o 

como elemento facilitador, permitindo-me ser identificado facilmente e de 

imediato, sem ter de elevar excessivamente o meu tom de voz. Para além 

disso, o número de vezes que os alunos o ouviam, tinham significados 

diferenciados (1x – começar; 2x parar). Em conjunto, comecei a utilizar 

sinalização após o apito, para começar a ser associada a determinados 

momentos (aproximar, juntar, começar…), para posteriormente ser 

entendida pelos alunos com facilidade.  

(…) Relativamente à aula, esta iniciou-se com um momento de 

chamada dos alunos. Para registar as suas presenças, mas igualmente, 

para começar a identificar e associar os nomes dos alunos às suas caras. 

Seguindo-se uma breve introdução e explicação, das situações de 

aprendizagem e objetivos da aula. (…) 

(…) Mais um ponto positivo que retiro desta aula é em relação às 

rotinas. Onde os alunos colaboraram na colocação e arrumação do 

material no final da aula. Para além do entendimento do apito durante 

todos os exercícios. (…) ” 

(Reflexão da aula nº3 e 4 – 21/09/2018) 
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As principais rotinas estabelecidas distinguiram-se em diversos pontos, 

como a nível das conversas iniciais. Onde para além do controlo da 

pontualidade e assiduidade, era explicitado o tema e objetivos para a aula. 

Assumindo-se esta como uma parte fulcral, pois define o tom e motivação para 

a restante aula (Siedentop & Tannehill, 2000). As conversas finais foram 

igualmente elementos importantes. Maioritariamente para destacar conteúdos 

relevantes das aulas e criar uma ligação com as aulas seguintes. Assim como, 

para fortalecer o espírito de turma e comunidade, através da realização do grito 

de turma. (Siedentop et al., 2011). A colocação e arrumação do material, 

também constituíram elementos fundamentais do processo de rotinização. 

Principalmente pela sua importância a nível da gestão temporal e da 

otimização do tempo disponível para a prática. Neste conjunto de variáveis, o 

posicionamento dos alunos nos diferentes momentos de instrução, também foi 

algo bastante relevante. Pois a reunião e manutenção da posição dos alunos 

foram estratégias utilizadas, consoante a informação a transmitir. Onde o uso 

de sinalização visual (gestos), em conjunto com auditiva (apito, assobio) foi 

algo que procurei efetuar desde o primeiro momento. Pois à medida que o ano 

foi avançando, permitiu que recorresse apenas a sinais visuais (gestos), para 

os alunos cumprirem com determinadas instruções (juntar, dispersar, parar). 

Para além do recurso a uma estratégia de contagem decrescente, de modo a 

apressar a reunião e dispersão dos alunos. Revelando-se estas como 

estratégias positivas, para rentabilizar o tempo disponível para a exercitação. 

Apesar de o processo de criação de rotinas ser dispendioso a nível temporal, o 

mesmo é fundamental para o restante processo de lecionação. Pois o “tempo 

gasto com os estudantes a estabelecer regras, procedimentos e consequências 

por quebrarem as regras é tempo bem gasto” (Siedentop & Tannehill, 2000, 

p.61). 

De acordo com Metzler (2000), o plano de gestão essencial é aquele 

direcionado para a prevenção, procurando incrementar o envolvimento e o 

comportamento correto, por parte dos alunos. Constituindo-se este como um 

lema que procurei seguir ao longo do EP. Pois através de uma realização 

cuidada do PdA, objetivei sempre antecipar eventuais problemas que poderiam 
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ocorrer. Sobretudo num meio onde é utilizado o MPD, em que diversas 

modalidades são abordadas na mesma aula. Onde a organização e gestão da 

mesma são cruciais, para que exista uma coerência em todo o processo de 

E/A.  

Dessa forma, no que respeita à manutenção da disciplina e controlo dos 

alunos, esta foi uma tarefa desafiante durante todo o ano letivo. Não pela 

existência de comportamentos desviantes, mas sim pela falta de motivação 

perante a disciplina. O que por vezes, levava a comportamentos de 

desinteresse e de desatenção, algo que prejudicava o desenvolvimento dos 

exercícios e a aprendizagem dos alunos. Segundo Siedentop e Tannehill 

(2000), o comportamento apropriado é aquele que permite alcançar objetivos 

de desenvolvimento educacional e pessoal. Tendo recorrido nestes casos, ao 

método de conversar com a turma num tom de voz mais sério. Acerca da forma 

como estes estariam a prejudicar o seu processo de E/A e o seu 

desenvolvimento. Algo que tive de efetuar cerca de três vezes, durante todo o 

ano letivo. Pois tendo em conta o perfil da turma e dos seus alunos, esta foi a 

estratégia que encarei como correta. Pois devido ao seu nível baixo de 

motivação, o recurso a punições através de exercícios físicos, apenas iria 

afastar ainda mais estes alunos da disciplina e da prática desportiva. O que era 

o oposto do que eu pretendia. Revelando estas conversas serem eficazes, 

durante um período significativo de tempo. 

Também o planeamento organizacional das aulas e dos exercícios, como 

das suas transições, foram elementos essenciais para as aulas decorrerem de 

forma fluida. Ao longo do ano letivo, adotei diferentes estratégias 

organizacionais, consoante a modalidade a abordar e a autonomia revelada 

pela turma. Numa fase inicial, a maioria dos exercícios era realizado em 

simultâneo e por vagas, por toda a turma, sobretudo nas modalidades 

coletivas. De a maneira a conseguir ter um maior controlo sobre todos os 

alunos e controlar os mesmos. Passando, numa segunda fase, para a 

exercitação por estações (e.g., 1 estação de andebol e 1 estação de 

badminton) ou em circuito. Onde no caso da modalidade de ginástica, o 

recurso à literatura de Mosston e Ashworth (2008), assistiu-me a obter sucesso 



67 

nas mesmas aulas. Devido à transformação organizacional de exercitação por 

vagas, em exercitação em circuito. Obrigando os alunos a estarem focados na 

tarefa a desempenhar, reduzindo assim a probabilidade de comportamentos 

desviantes. O que está de acordo com as afirmações de Piéron (1992). O qual 

refere que a maioria dos comportamentos inapropriados é proveniente de 

momentos longos de espera, ou de quando não são designadas tarefas aos 

alunos.  

“Ainda dentro do primeiro exercício, este consistiu em 3 “circuitos” com 

3 elementos, onde os exercícios eram progressões até ao elemento 

completo. No entanto, este não decorreu da forma antecipada. Onde se 

voltou a revelar a pouca motivação desta turma, sobretudo em relação à 

ginástica. Pois evitavam realizar os exercícios, apesar de ter reforçado 

durante a instrução, que a exercitação na ginástica era essencial. Esta 

atitude levou a que despendesse muito tempo a procurar motivar os alunos 

individualmente para realizarem os exercícios. Não tendo grande 

oportunidade para providenciar feedback aos alunos que estavam a 

realizar os circuitos.” 

(Reflexão da aula nº29 e 30 – 09/11/2018) 

“Portanto, decidi idealizar e pesquisar estratégias de organização e 

gestão das aulas de ginástica. Para a aprendizagem dos alunos ser efetiva 

e rica em exercitação. Onde a literatura de Mosston e Ashworth (2008), 

sobre o Ensino da EF, se revelou bastante útil. De onde recolhi ideais para 

conceptualizar e aplicar uma metodologia relativamente à estruturação da 

aula e à organização do espaço da mesma. De modo a permitir aos alunos 

uma exercitação constante e proveitosa. Que resultou num circuito com 

todos os elementos/conteúdos a serem exercitados durante a aula. 

Ficando esta dividida em três grandes momentos. O aquecimento/corrida 

inicial, um momento de instrução e explicação dos exercícios, e a 

exercitação do circuito de exercícios. (…) 

Em suma, esta foi uma metodologia que resultou de uma forma positiva 

para esta turma e para este momento do ano letivo. Portanto, na próxima 

aula de ginástica procurarei manter a estrutura, para os alunos já terem um 

entendimento da mesma e a exercitação da sua parte ser novamente, a 

maior possível. (…) ” 

(Reflexão da aula nº33 e 34 – 16/11/2018) 

Já numa fase mais avançada do ano letivo, a estrutura organizacional 

perspetivou dar uma maior autonomia aos alunos. Com destaque para a 

implementação de certas caraterísticas do MED na modalidade de ginástica 
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acrobática e maioritariamente, nas modalidades de andebol e basquetebol. 

Onde cada equipa teve uma área designada para exercitar, assim como um 

manual com exercícios (Anexo 2) e diferentes funções a desempenhar, pelos 

diferentes elementos. Onde um elemento fundamental foi a presença dos 

exercícios realizados ao longo do ano, no manual. O que permitiu aos alunos 

saberem quais os pressupostos dos mesmos, conseguindo assim organizar-se 

e executá-los rapidamente. A implementação deste modelo possibilitou assim, 

que os alunos, para além da realização dos exercícios, também fossem 

elementos ativos nas tarefas de gestão e organização da aula. O que de 

acordo com Hastie (2000), é um fator que aumenta os níveis de 

comprometimento dos alunos com as atividades. Devido ao elevado grau de 

responsabilidade gerado, pela liderança da sua própria organização, o que 

resulta num maior aproveitamento do tempo útil para a prática.  

“Relativamente à organização dos exercícios, foi interessante observar 

que uma das equipas se aliou a outra, que não tinha presente todos os 

elementos. Selecionando os exercícios e estabelecendo o formato dos 

mesmos, em função desta alteração. O que revelou um grande espírito de 

cooperação, mas também de resolução de problemas e tomada de 

decisões. (…) 

Este modelo tem-se revelado, aula a aula, como um excelente promotor 

de entusiasmo e empenho nos alunos. Através das suas caraterísticas 

exclusivas, que promovem a uma cooperação e responsabilização tanto a 

nível individual como pessoal. Para além de colocar os alunos como 

elementos centrais do seu processo de ensino, obrigando-os a tomarem 

decisões e coresponsabilizarem-se pelas mesmas. Tanto perante o 

professor, mas igualmente perante os seus colegas. Onde procuram 

incrementar as suas capacidades e evoluir para um bem comum (equipa), 

a cada aula que passa. (…)” 

(Reflexão da aula nº111 e 112 – 07/05/2019) 

Como está explícito, a gestão e controlo da aula, e dos alunos, são 

fatores primordiais no desenvolvimento do processo de E/A. Estando 

diretamente relacionada a capacidade de gestão de um professor com a 

aprendizagem dos estudantes. Assim como, a capacidade de um professor ser 

eficaz (Rink, 1993). Sendo estas considerações, que fundamentam a sua 
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importância para a lecionação das aulas e para a condução do processo de 

E/A com êxito.   

 4.1.2.2 Relação com a turma e os estilos de ensino 

O relacionamento com a turma e com os alunos assume-se, cada vez 

mais, como uma componente essencial na orientação do processo de E/A. 

Estando uma relação afetiva entre professor e aluno, associada à influência de 

diversas componentes, na aprendizagem dos alunos. Sobretudo a nível do 

envolvimento no processo de E/A e alcance dos objetivos do mesmo (Roorda 

et al., 2011). 

1º Período – A definição de rotinas através de uma relação distanciada e 

centrada no professor 

 Assim sendo, na fase inicial do ano, procurei iniciar o processo de 

reconhecimento da turma e das caraterísticas específicas dos alunos. De modo 

a poder construir uma conceção sobre a turma e as suas relações com a 

disciplina de EF e a atividade desportiva. Para assim ser capaz de estruturar 

um planeamento e um processo de E/A, que fosse ajustado às suas 

particularidades e a toda a conjuntura envolvente.  

Como tal, as primeiras ilações foram retiradas logo após o primeiro 

contacto com a turma e a análise dos questionários preenchidos pelos alunos. 

Os quais continham informações gerais e relativas à sua experiência com a 

prática desportiva. Onde fiquei surpreendido, pelo baixo nível de prática 

desportiva e de experiências a nível motor. Em conjunto com o baixo nível de 

motivação para a prática de atividades desportivas e perante a disciplina de 

EF. Algo que me deixou imediatamente alarmado, maioritariamente, por ter um 

longo percurso como desportista e treinador de competição. O que, 

inerentemente, sempre me associou a valores como o empenho, dedicação, 

esforço e motivação. Consistindo no completo oposto, dos valores e atitudes 

com os quais me deparei estarem presentes nesta turma.  

Consequentemente foi necessário ponderar bastante, o tipo de 

abordagem e estilo de ensino a aplicar, perante esta situação. Nunca 

esquecendo, que a motivação para a prática de atividade física, era um fator 
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crucial nesta turma. Definindo-se um estilo de ensino, como um plano de 

referência de decisões e relações, que direciona os intervenientes do processo 

de E/A para um conjunto específico de objetivos de aprendizagens e 

finalidades (Mosston & Ashworth, 2008). Assim, na fase inicial do ano letivo os 

estilos de ensino mais utilizados foram o estilo comando e centrado na tarefa. 

Resultando num estilo de ensino mais convergente. O que significa que 

estimulam o processo de aprendizagem através da reprodução e repetição de 

conhecimentos (Gomes, Martins & Carreiro da Costa, 2017). No entanto, esta 

foi uma decisão que proveio da minha inexperiência e da necessidade de 

conseguir, em simultâneo, controlar todos os alunos e gerir a aula. Para além 

de, procurar implementar todas as rotinas de aprendizagem, que permitissem 

otimizar o tempo útil de aula. O que segundo Morgan, Kingston e Sproule 

(2005), poderá resultar num clima motivacional, mais direcionado para a 

performance, mas com maior eficácia a nível das demonstrações e 

explicações. Algo que se revelou necessário ao longo do 1º período, de modo a 

ser estabelecida uma hierarquia professor-aluno. Assim como, para garantir o 

cumprimento das normas estabelecidas e a aquisição das rotinas impostas. O 

que admito que poderá ter prejudicado um pouco a minha relação com os 

alunos. Devido a apresentar, na maioria das vezes, uma postura mais séria e 

rígida. Mas que foi necessária, de modo a estabelecer o controlo sobre a 

turma. Especialmente, devido à sua propensão para a distração, pouca 

autonomia e à pouca motivação para realizar as tarefas propostas. 

2º Período – A transição para uma relação de confiança com os alunos e 

para uma maior individualização do ensino 

Já no 2º período letivo e também seguindo as orientações do PC, procurei 

assumir uma postura mais flexível perante os alunos. Sobretudo nos momentos 

fora de aula, assim como, nos momentos iniciais e finais das mesmas. De 

maneira a estabelecer uma relação de maior proximidade e entendimento com 

os alunos. Algo que permitiu conhecê-los ainda melhor, tanto pessoalmente, 

como a nível escolar. Mas também foram momentos relevantes, para avaliar o 

seu estado de espírito e as situações que tinham ocorrido, até ao horário da 

aula. Permitindo antecipar eventuais faltas ou reorganizar e alterar exercícios, 
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em função das atividades anteriores ou posteriores (e.g., realização de testes 

noutras disciplinas). Relativamente aos estilos de ensino que marcaram este 

período, os fundamentos do ensino recíproco e inclusivo, dominaram a maioria 

das modalidades. Os quais se caraterizaram, respetivamente, por promover o 

trabalho em grupo, as relações sociais e cognitivas, e a diferenciação por 

níveis de dificuldade, consoante as capacidades dos alunos (Gomes et al., 

2017). Excetuando a ginástica acrobática, onde a descoberta divergente e o 

programa individual (iniciado pelo aluno), foram aplicados. Devido à 

implementação de um modelo de ensino que conteve caraterísticas do MED. 

Este foi assim um período de transição. Tanta a nível das metodologias e 

estilos de ensino aplicados, como no relacionamento com os alunos. Onde 

procurei iniciar um processo de atribuição de maior autonomia e 

responsabilidade aos alunos. Em conjunto com um empreendimento no 

trabalho de grupo e na cooperação. Estando estes tipos de ensino associados 

a um clima de ensino mais orientado para mestria em detrimento da 

performance (Morgan et al., 2005). O que tem sido demonstrado pela literatura 

como um clima proveitoso, para a formulação de respostas motivacionais 

positivas (e.g. Solmon, 1996; Carpenter & Morgan, 1999; Standage & Treasure, 

2002). Como sentimentos de satisfação e menos aborrecimento, a crença de 

que o esforço é causa de sucesso e uma atitude mais positiva em relação à 

disciplina de EF, em conjunto com um aumento da atividade física (Morgan et 

al., 2005). Estando esta estrutura de ensino, mais direcionada para os objetivos 

pretendidos inicialmente.  

3º Período – O aumento da responsabilização dos alunos e o meu papel 

como facilitador de aprendizagens  

No que concerne ao 3º período e à fase final do ano letivo, esta foi a 

etapa na qual creio que demonstrei uma postura mais recetiva. Existindo 

igualmente um melhor relacionamento com os alunos. Estando já delineada 

uma relação de confiança e respeito com os mesmos. O que em conjunto com 

um maior autonomia e responsabilidade demonstradas pelos alunos, permitiu a 

implementação do MED nas modalidades coletivas. De modo a estes 

assumirem maiores responsabilidades e exercitarem a sua capacidade de 
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autonomia, de tomada de decisões e de cooperação. Através de um estilo de 

ensino que conjugou, maioritariamente, caraterísticas da descoberta 

divergente. Caraterizando-se pela oportunidade de os alunos serem elementos 

centrais na criação e descoberta de diversas soluções, para as tarefas 

propostas (Gomes et al., 2017). Assumindo-se assim, como elementos centrais 

do processo de E/A. Este estilo de ensino também se enquadra no espectro, 

que promove um clima de ensino direcionado para a mestria (Morgan et al., 

2005). Advindo deste fator, uma resposta motivacional positiva, como foi 

referido anteriormente. Revelando-se igualmente como um excelente fomentar 

do envolvimento dos alunos e do aumento da sua satisfação na prática. O que 

vai de encontro às afirmações de Perlman (2010), igualmente perante alunos 

desmotivados.  

Após refletir sobre as diferentes fases do meu relacionamento com a 

turma, posso afirmar que este foi melhorando à medida do ano letivo. Tendo 

iniciado de uma forma formal e com algum distanciamento. Evoluindo para um 

relacionamento mais informal, com uma maior proximidade e entendimento 

entre ambas as partes. Algo que se deveu a uma maior abertura da minha 

parte. Quando decidi procurar entender melhor os meus alunos e criar uma 

maior proximidade com os mesmos. Através da exploração dos seus temas e 

áreas de interesse. Inserindo até os mesmos no processo de lecionação, de 

maneira a criar uma ligação da matéria de ensino e gerar uma maior 

motivação. Sendo esta relação pedagógica um aspeto fundamental, pois existe 

uma ligação estreita entre a mesma, a qualidade e os resultados do processo 

de ensino (Bento, 2003). 

 4.1.2.3 Modelos de Ensino: meios para providenciar aprendizagens 

significativas 

No ano de formação inicial, tivemos a oportunidade de contactar com 

diferentes modelos de instrução, no decorrer das diversas didáticas 

específicas. O que nos permitiu adquirir os seus pressupostos básicos, assim 

como, formular uma conceção própria acerca dos mesmos. De acordo com 

Metzler (2000), os modelos instrucionais são planos com uma fundamentação 

teórica, que pretendem orientar os objetivos de ensino, as situações de 
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aprendizagem, as estruturas organizacionais e todo o processo de E/A de 

forma coerente. Servindo como um meio para auxiliar a aprendizagem dos 

alunos, da forma mais eficaz possível. No entanto, um fator importante a 

considerar é que nenhum modelo é superior a outro, pois todos objetivam que 

ocorra uma aprendizagem por parte dos alunos (Rink, 2001). Destacando-se 

desta forma, a importância de adaptar os mesmos ao contexto no qual estamos 

inserimos e às capacidades dos nossos alunos. Retirando o melhor de cada 

um, de modo a que estes se adaptem à conjuntura projetada. Tal como afirma 

Metzler (2000), um professor de EF para conseguir ensinar com eficácia uma 

variedade de objetivos e produzir os seus resultados, necessita de recorrer a 

diferentes modelos de instrução.  

Dessa forma, no decorrer do EP procurei entender quais os modelos que 

poderiam ser proveitosos, para que a aprendizagem ocorresse, de uma forma 

mais eficaz. Onde a grande diferença foi a nível do processo de E/A ser 

centrado nos alunos ou em mim, enquanto professor. Objetivando sempre ao 

longo do ano letivo, que os alunos fossem, cada vez mais, o elemento central 

deste processo. Procurando assim que as minhas práticas, fossem de acordo a 

uma abordagem construtivista do ensino. A qual se materializa através de uma 

instrução indireta e de metodologias que se caraterizam por abordagens mais 

holísticas e implícitas, quanto à abordagem dos conteúdos. Colocando os 

alunos como elementos centrais do processo de E/A, através de uma 

orientação para estratégias que recorrem a processos de cognição e 

socialização (Rink, 2001). Ainda assim, como referem Mesquita e Graça (2009, 

p.45-46): 

 “Entre modelos de instrução mais centrados na direção do 

professor e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à 

iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre as 

necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitar a 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva.”  

Portanto, em função das modalidades a abordar e da fase do ano letivo, 

os modelos de ensino que assumiram um maior protagonismo foram: o Modelo 

Desenvolvimental (MD), o MID, o MEJC e o MED.  
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Modelo Desenvolvimental: a chave para uma abordagem contextualizada 

dos conteúdos 

Relativamente ao MD de Rink (1993), este assume que o 

desenvolvimento da matéria e conteúdos de ensino deverão ser manipulados e 

sequenciados, de uma forma lógica e com complexidade progressiva. 

Assistindo assim o professor no tratamento didático do conteúdo e no 

estabelecimento dos processos instrucionais. Através da adequação dos 

conteúdos e das situações de aprendizagem às capacidades dos alunos 

(Mesquita & Graça, 2009). Como refere Bento (2003), o processo de ensino 

deverá ter uma continuidade, de modo a que, os alunos consigam evoluir, 

permitindo-lhes assim, transitar da sua zona atual para a zona próxima de 

desenvolvimento.  

Segundo Rink (1993), o professor pode facilitar a aprendizagem dos 

alunos através de três caraterísticas distintas, sendo elas: o estabelecimento 

de uma progressão (progressão), a preocupação com a qualidade do 

desempenho (refinamento) e através da criação de oportunidades para a 

utilização das habilidades e conteúdos (aplicação). Assumindo-se como 

elementos necessários para um tratamento didático do conteúdo, que direcione 

claramente o processo de aprendizagem, para a melhoria do desempenho dos 

alunos (Mesquita & Graça, 2009). De acordo com Rink (1993), é relevante 

quanto à progressão, sequenciar as situações de aprendizagem do simples 

para o complexo e do fácil para o difícil. O que pode ser concretizado 

intratarefa (aumentar a dificuldade e/ou complexidade dentro do mesmo 

exercício) ou intertarefa (entre os diferentes exercícios). Já a nível do 

refinamento, a demonstração da preocupação por parte do professor, deverá 

ser efetuada através de feedbacks individuais e de grupo. Onde a paragem de 

exercícios, especificamente para focar a atenção dos alunos na qualidade dos 

desempenhos, são consideradas tarefas de refinamento e recursos essenciais. 

Quanto à aplicação, esta é crucial, pois permite recorrer às habilidades e 

conteúdos exercitados previamente. Sobretudo em contextos que se foquem 

na eficácia e execução dos mesmos. Como são os casos das competições, dos 

jogos formais, ou das formas baseadas nos mesmos.  
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Este foi então um modelo que orientou tanto o processo de planeamento, 

como o processo de E/A. Mais especificamente, no que respeita à organização 

e desenvolvimento geral dos conteúdos. Com a sua estruturação e aplicação 

de uma forma constante e progressiva. Os seus fundamentos estiveram 

presentes ao longo de todas as modalidades abordadas, existindo uma 

influência mais explícita e uniforme, no caso das modalidades individuais e com 

habilidades de natureza fechada (e.g., dança, judo). Devido à sua abordagem 

com uma estrutura da base para o topo, com dificuldade e complexidade 

progressivamente crescentes e raramente reajustadas. Devido à necessidade 

de os conteúdos anteriores estarem devidamente apreendidos, para o 

desenvolvimento dos seguintes. No entanto, a nível dos JDC este modelo 

também foi preponderante, destacando-se a nível do reajustamento da 

complexidade das situações de aprendizagem e na progressão. Pois foi 

recorrente a utilização de situações de progressão intratarefa e intertarefa. 

Assumindo, geralmente, todas as aulas uma estrutura intertarefa. Existindo no 

final das mesmas, um momento para a aplicação em contexto formal, ou 

próximo, dos conteúdos lecionados e exercitados. Destacando-se este modelo 

pela preocupação com a adaptação e readaptação das situações de 

aprendizagem às capacidades dos alunos. Possibilitando a aplicação de 

estímulos de aprendizagem suficientemente desafiantes, para que assim 

decorresse um desenvolvimento gradual do desempenho dos alunos.  

Modelo de Instrução Direta: essencial para o controlo da turma e gestão 

da aula 

O MID carateriza-se por conferir ao professor o controlo de todos os 

fatores do processo de E/A, tornando-o assim o elemento central do mesmo. 

De acordo com Mesquita e Graça (2009), este modelo centra no professor a 

tomada de quase todas as decisões relativas ao processo de E/A, existindo um 

controlo sobre todas a regras, rotinas de gestão e de organização. De modo a 

que o envolvimento dos alunos e a eficácia das aprendizagens, sejam 

otimizadas em todas as tarefas. Segundo os mesmos autores, para que tal seja 

possível, deverá ser existir um elevado tempo de prática motora, em conjunto 
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com um compromisso dos alunos com as tarefas de aprendizagem e o reforço 

dos critérios de êxito. Já Metzler (2000) expõe a fundamentação do MID como 

sendo bastante simplificada. Referindo que o professor explica as situações de 

aprendizagem, em conjunto com o desempenho pretendido para os alunos, o 

que leva a um empenho elevado, acompanhado de uma alta frequência de 

feedback positivo e corretivo. Realçando ainda que, neste modelo os alunos 

executam as mesmas tarefas em simultâneo e progredindo em conjunto.  

Mesquita e Graça (2009) reconhecem então que este modelo apresenta 

vantagens a nível da abordagem de conteúdos e de habilidades decomponíveis 

de forma progressiva e em contextos fechados. O que vai de encontro às 

afirmações de Rink (1993), que refere que o MID é a forma mais eficaz de 

ensinar conteúdos que respeitam uma ordem hierárquica. Sobretudo na 

aprendizagem das habilidades mais básicas, mas também quando a eficácia 

do ensino é o grande objetivo. Afirmando ainda a mesma autora que, quando 

os objetivos de ensino são direcionados para os domínios afetivo e cognitivo, 

esta poderá não ser a melhor a melhor opção.  

O MID assumiu um maior destaque no início do ano letivo, apesar de ter 

sido um recurso valioso, em todo o seu decorrer. Este foi um modelo com 

maior relevância a nível do contexto organizacional e de gestão da aula. Pois 

permitiu um controlo de toda a turma, através da exercitação dos mesmos 

exercícios em simultâneo por parte dos alunos. O que por sua vez, à medida 

que o ano foi desenvolvendo, também possibilitou uma maior frequência e 

qualidade do feedback, da minha parte. Desta forma, devido à necessidade de 

conseguir controlar todos fatores do processo de E/A (e.g., seleção dos 

exercícios, explicação, gestão, feedback) na fase inicial do ano, devido à minha 

inexperiência, o MID foi um elemento fulcral para garantir a eficácia do mesmo. 

Mas igualmente para incutir as rotinas de aprendizagem aos alunos, 

maximizando o seu tempo de exercitação e de empenhamento motor.  

“ (…) Quanto à instrução, no primeiro exercício, que era mais complexo 

em relação às situações experienciadas até á data, procurei explicar o 

mesmo com calma, sem me preocupar em demasia com o tempo de 

instrução. Isto, pois queria que os alunos entendessem claramente o que 

era pedido e entendessem todos os processos. E porque também será um 
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exercício abordado nas próximas aulas. Decidindo assim, “perder” um 

pouco mais de tempo na explicação do exercício nesta aula, para nas 

próximas o mesmo ser mais rentabilizado, devido ao entendimento do 

mesmo. Deste modo, pedi a quatro alunos que exemplificassem o 

exercício, enquanto os restantes os observavam, enquanto eu focava os 

pontos principais e objetivos das situações. 

(…) Um ponto onde sinto que estou a melhorar a cada aula é a 

providenciar feedback aos alunos durante e após os exercícios. Com a 

intenção de melhorarem as componentes a serem exercitadas. Onde 

também procuro adequar o feedback ao tipo de situação. Se for um erro 

menor e facilmente corrigível, digo ao aluno no momento para o corrigir. Se 

for um pormenor mais específico, digo ao aluno para se aproximar, para 

focar a sua atenção nas minhas indicações e como poderá melhorar. No 

caso de ser um erro geral, paro o exercício e dirijo-me a toda a turma. Um 

caso que aconteceu relativamente ao exercício 3 e ao facto de a maioria 

dos alunos estar a executar a corrida lateral na transição defesa-ataque de 

andebol, ao efetuar os passes. Onde parei a exercitação de imediato para 

o erro não se sistematizar e ser evitado. (…) ” 

(Reflexão da aula nº35 e 36 – 20/11/2018) 

 

O recurso a este modelo a nível das modalidades que assumiram uma 

estrutura da base para o topo e que se reproduziram em contextos fechados, 

também foi essencial. Nomeadamente, no que respeita à exercitação em 

simultâneo, tanto coletivamente (i.e., dança), como em pequenos grupos (i.e., 

judo) e na transmissão dos conteúdos e feedbacks. Permitindo assim, efetuar 

um controlo da turma e do seu desempenho, para de seguida, ser 

providenciado o feedback coletivo ou individual.  

“ (…) Estas aulas corresponderam à primeira sessão da UD de dança 

(chá, chá, chá), onde foram introduzidos e exercitados os passos básicos 

deste tipo de dança. Esta UD terá um espaço de tempo reduzido (6 

sessões), devido aos constrangimentos espaciais causados pela avaria da 

caldeira nas últimas duas semanas. Como tal, assumi desta forma, que a 

maioria do processo de ensino será conduzido através do método de 

instrução direta. De forma aos alunos reproduzirem os passos básicos, 

através da observação e repetição do professor. 

Desta forma, a nível da gestão organizacional dos alunos, durante a 

maioria da aula, estes dispuseram-se em três filas horizontais ao longo do 

espaço, estando eu colocado à sua frente. O que se identifica com um 

estilo de ensino do tipo comando. Esta disposição serviu para os alunos 
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conseguirem observar os passos a executar, seguindo as minhas 

instruções e repetindo os passos que eu realizava. Após os alunos já 

demonstrarem um certo domínio da matéria passei a apenas efetuar a 

contagem dos tempos (1,2,3,4 &…). Percorrendo o espaço, de maneira 

conseguir observar os alunos que revelavam maiores dificuldades, 

providenciando-lhes um feedback individual.  

Quando existiu a necessidade de demonstrar um novo passo, os 

alunos reuniam-se em meio-círculo em meu redor, para efetuar a 

explicação e demonstração dos passos. Uma estratégia que adotei, de 

maneira a garantir que todos os alunos observavam e atentavam aos 

momentos de explicação. (…) “ 

(Reflexão da aula nº59 e 60 – 18/01/2019) 

Apesar de existirem claras vantagens a nível da eficácia da aprendizagem 

através do MID, como já foi referido anteriormente, este apresenta certas 

carências. Mais concretamente quanto à exercitação dos domínios afetivo e 

cognitivo (Metzler, 2000), à adaptação a determinadas matérias e à exercitação 

por níveis de desempenho distintos (Mesquita & Graça, 2009) e na 

aprendizagem de conteúdos com sentido inovador como a criatividade e 

descoberta (Housner, 1990) e consequentemente, processos de E/A mais 

centrados nos alunos. No entanto, considerando que nenhum modelo é uma 

prática padrão imutável, os fundamentos do MID constituem-se como válidos, 

para formular princípios genéricos da atuação dos professores, considerando a 

especificidade de cada contexto (Mesquita & Graça, 2009). Confirmando-se 

desta forma, a necessidade da conjugação de diversos modelos de ensino e 

das estratégias que se associam aos mesmos.  

Modelo de ensino do jogo para a sua compreensão: a importância do 

entendimento do jogo para o progresso dos alunos   

O MEJC, formalmente conhecido como TGfU – Teaching Games for 

Understanding, é um modelo que assenta nas premissas de que a abordagem 

dos JDC deverá ser efetuada, tendo como base o jogo formal e os seus 

objetivos. Como referem (Graça & Mesquita, 2007) este modelo pretende 

direcionar as atenções, normalmente atribuídas ao ensino das habilidades 

técnicas isoladamente, para o desenvolvimento da capacidade de jogo e de 
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compreensão do mesmo. Transformando-se assim o jogo num espaço de 

resolução de problemas, com recurso às técnicas lecionadas. Em detrimento 

de ser apenas um momento para aplicação das mesmas. Orientando assim o 

foco didático para os aspetos constituintes do jogo. Como para a 

consciencialização dos princípios táticos, para a tomada de decisão nas 

diferentes situações de jogo e para a exercitação, e integração de habilidades 

técnicas e táticas, de modo a incrementar o desempenho em jogo (Mesquita & 

Graça, 2009). No entanto, este domínio cognitivo não deverá sobrepor-se ao 

grande princípio do MEJC, relativo ao desenvolvimento da capacidade de jogo 

e ao aumento do gosto pela participação em jogo e pela prática desportiva 

(Werner, Thorpe & Bunker, 1996).   

Para a operacionalização deste modelo, torna-se necessária a criação e 

adaptação de formas de jogo, ajustadas às capacidades de intervenção dos 

alunos em jogo (Graça & Mesquita, 2007). Segundo os mesmos autores, esta 

adaptação deverá reger-se por quatro princípios pedagógicos: “a seleção do 

tipo de jogo (game sampling); a modificação do jogo por representação (formas 

de jogo reduzidas representativas das formas adultas de jogo); a modificação 

por exagero (manipulação das regras de jogo, do espaço e do tempo de modo 

a canalizar a atenção dos jogadores para o confronto com determinados 

problemas táticos); o ajustamento da complexidade tática (o repertório motor 

que os alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar os problemas táticos ao 

nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de compreender e atuar 

no jogo). ”. Através destes princípios, regem-se as modificações necessárias 

corretamente, permitindo que o jogo continue a assumir o papel central nas 

situações de aprendizagem e no processo de E/A. Estabelecendo-se uma 

coerência com as fundamentações do modelo (Mesquita & Graça, 2009). 

Considerando todos estes fatores, o MEJC e as suas caraterísticas foram 

um meio de excelência, a nível do desenvolvimento específico do conteúdo nos 

JDC. Onde desde o início do ano letivo, que o jogo e os seus princípios foram 

os elementos centrais na seleção e desenvolvimento dos conteúdos, e 

situações de aprendizagem nos JDC. Apesar das lacunas a nível das 

habilidades técnicas demonstradas pelos alunos, foi efetuada uma abordagem 
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da base para o topo. Atribuindo um maior relevo aos conteúdos táticos e 

efetuando sempre uma prática integrada dos conteúdos técnicos. Pois assumi 

que a aquisição dos princípios básicos e das caraterísticas táticas do jogo 

seriam os requisitos necessários, para existir uma evolução por parte dos 

alunos. Criando condições para posteriormente ocorrer uma aprendizagem das 

habilidades técnicas, incorporadas dentro do contexto de jogo. De modo aos 

alunos terem uma noção clara da utilidade prática dessas habilidades. Não as 

exercitando somente num contexto fechado e sem significância.   

“ (…) Apesar de a turma se encontrar num nível baixo de aptidão, onde 

ainda está bastante presente o jogo anárquico, a abordagem desta 

modalidade será do topo para a base, baseando-se no ensino de jogo para 

a sua compreensão. Ou seja, serão enaltecidos os conteúdos táticos, em 

vez dos técnicos e de um ensino mais “tradicional”. No entanto, os 

conteúdos técnicos serão desenvolvidos e reforçados mais 

situacionalmente, durante os exercícios, apesar de não serem o principal 

objetivo dos mesmos. Pressupõem-se assim que, através deste dinamismo 

e mais oportunidades de jogo, provêm mais contactos com a bola e que os 

alunos adquiram uma maior cultura tática e conhecimento do jogo.  

É através do jogo que se possibilita aos praticantes desenvolverem um 

maior gosto pela prática, indispensável para que tenham sucesso. O 

aumento de situações que acrescentem o número de contactos com a bola 

(modificações por representação) e o êxito dos praticantes são 

possibilitados através de formas facilitadoras do jogo (adaptações 

regulamentares). Os jogos reduzidos que têm presentes essas adaptações 

são meios de excelência na aprendizagem da modalidade. Porque 

possibilitam um maior número de situações de êxito. Revelando-se fulcral 

a presença do jogo em todas as aulas. (…) ” 

(Justificação da UD de Andebol) 

Relativamente ao desenvolvimento das situações de aprendizagem, 

existiu sempre uma preocupação em nunca esquecer os princípios e objetivos 

do jogo formal. Recorrendo às modificações por representação e por exagero, 

em conjunto com o ajustamento da complexidade tática dos exercícios. Sendo 

esta última, adaptada ao longo das situações de aprendizagem de uma aula, 

de forma progressiva. Iniciando a mesma com exercícios mais simplificados 

(e.g., 1x1+GR), seguindo-se um aumento progressivo nos exercícios seguintes 
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(i.e., 2x1+ GR; 3x2+GR) e finalizando com jogo formal. Estando assim o meu 

foco e o dos alunos direcionado para as questões e princípios táticos do jogo. 

“ (…) Também é pertinente referir que gostei do desempenho e das 

atitudes da maioria dos alunos, em relação às modalidades em questão e 

sobretudo, aos conteúdos lecionados no 1º período. Porque os seus 

comportamentos em jogo e em exercícios critério, sobretudo no que 

concerne à transição defesa-ataque (TDA), estão a ir de encontro ao 

objetivado e ao que pretendia inicialmente para a turma. Onde os mesmos 

já assumem uma transição rápida da bola após a sua recuperação. 

Fazendo cada vez mais sentido, a introdução ao ataque posicional, como 

já está a decorrer, para assistir na resolução de problemas, aos quais a 

TDA, já não consegue responder. O que possibilita que as UDs sejam 

respeitadas e possam desenvolver-se como planeado.” 

(Reflexão da aula nº67 e 68 – 01/02/2019) 

“ (…) Onde destaco uma maior intervenção da minha parte, no decorrer 

dos jogos e em duas vertentes. A primeira, relativamente ao cumprimento 

rigoroso das regras de jogo. Uma estratégia utilizada para que o 

entendimento das regras de jogo ser cada vez mais aprofundado por parte 

dos alunos. Mas também, para existirem algumas quebras do ritmo de 

jogo. Pois esta foi uma aula com uma intensidade bastante elevada. Sendo 

os momentos de interrupção do jogo, uma ajuda para os alunos 

conseguirem gerir o seu esforço, durante o jogo e durante a aula em si.  

Em segundo, o feedback a nível das questões técnicas e táticas. Onde 

em determinados momentos, parei os alunos na posição em que estavam 

a exercitar, para estes entenderem os erros que estavam a cometer a nível 

tático. Procurando de seguida, exemplificar uma solução para as suas 

dificuldades. Mas também existiram momentos onde interrompi o jogo e 

reuni as duas equipas, para indicar os conteúdos passíveis de melhorias, 

onde estes estavam a errar constantemente. Estas será uma metodologia 

que irei continuar a executar de forma mais constante, pois é um ótimo 

recurso para os alunos terem um maior entendimento dos erros que 

cometem, não deixando que consolidem os mesmos. Assim como, o 

acompanhamento e conclusão dos ciclos de feedback. 

Ainda em relação à adequação dos exercícios, esta foi uma aula onde o 

jogo e as formas simplificadas do mesmo foram privilegiados. Pois o 

espaço designado é propício à realização de jogo com as melhores 

condições. Motivo pelo qual, esta aula teve um período temporal alargado 

para a realização de jogo, tanto de basquetebol como de andebol.” 

(Reflexão da aula nº81 e 82 – 26/02/2019) 
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O MEJC encarregou-se assim, em grande parte, do processo de E/A dos 

JDC. Tendo a revisão da literatura efetuada por Harvey e Jarrett (2014) 

revelado o potencial deste tipo de modelos centrados no jogo, a nível do 

desenvolvimento do conhecimento tático e da performance. Ainda assim, este 

não é um modelo perfeito e estagnado, encontra-se em constante evolução e 

ainda poderá aliar-se a estratégias de melhoria a nível curricular, instrucional e 

de relação pedagógica (Mesquita & Graça, 2009).  

Modelo de Educação Desportiva: promotor da emancipação dos alunos 

através da autenticidade desportiva 

Este foi um modelo bastante experienciado e discutido ao longo do ano 

de formação inicial. Como tal, expectava, previamente ao início do EP, ter a 

oportunidade de o aplicar e experienciar no contexto real. Porém, após a 

análise do contexto da EC e o contacto regular com a turma, a prática do MPD 

e as carências a nível motor dos alunos, pareciam grandes entraves para a 

aplicação do MED. Ainda assim, a nível dos JDC estruturei a fase final das 

UDs, de modo a que estas se baseassem fortemente no jogo e na competição. 

Na eventualidade de conseguir aplicar elementos deste modelo, com o 

desenvolvimento do EP e com as possíveis melhorias demonstradas pela 

turma. Algo que, felizmente acabou por ocorrer, permitindo um maior 

aprofundamento do meu conhecimento e uma experiência mais relevante para 

o meu processo de DP. 

Como tal, o MED carateriza-se por pretender atribuir experiências 

autênticas aos alunos, assistindo-os no desenvolvimento da sua competência e 

literacia desportiva, assim como, no estímulo do seu entusiasmo perante a 

atividade desportiva (Siedentop et al., 2011). Tendo o propósito de formar 

pessoas desportivamente competentes, cultas e entusiastas. Dominando as 

habilidades, de forma a conseguir integrar um jogo de forma satisfatória; 

conhecendo e valorizando as tradições associadas ao fenómeno desportivo, 

distinguindo as boas das más práticas; e sentindo atração para com a prática 

desportiva, reconhecendo as suas mais-valias (Graça & Mesquita, 2007). Este 

modelo também empreende na atribuição de um cunho afetivo e social às 
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aprendizagens, através da criação de um contexto desportivo significativo 

(Mesquita & Graça, 2009).  

As caraterísticas estruturais deste modelo são: a organização das UDs 

em épocas desportivas; a filiação dos alunos por equipas, permitindo que 

planeiem, exercitem e compitam entre si; a competição formal em conjunto com 

a sua calendarização; a existência de um evento culminante, que marque o 

final da época desportiva e sirva como medição e celebração do progresso; a 

existência de registos estatísticos para a manutenção da motivação, de 

feedback e análise do desempenho; e por fim a festividade, com a celebração 

do sucesso e dos fenómenos desportivos (Siedentop, 2002). 

Assim, numa primeira fase, de modo a acessar à possibilidade de 

implementar MED e à maturidade dos alunos para tal, decidi recorrer a 

determinas caraterísticas do modelo. Nomeadamente, na modalidade de 

ginástica acrobática, ao longo do 2º período letivo. Onde a filiação por equipas, 

os registos estatísticos e a existência de um evento culminante (avaliação), 

foram os fundamentos selecionados (Anexo 1).  

“ (…) Como tal, decidi programar as aulas dedicadas à modalidade, de 

uma forma a que os alunos possam ser os elementos centrais do processo 

de ensino-aprendizagem. Para tal, decidi recorrer a certos elementos do 

MED, como a filiação por equipas. Nas quais todos os elementos têm de 

usar uma cor específica da equipa, mas também onde nomearam um 

representante das mesmas. Onde também forneci a cada uma das equipas 

um documento com as regras estruturantes para a realização do esquema. 

Em conjunto com um manual com conteúdos relevantes e diferentes 

elementos, para os alunos decidirem em equipa, quais os elementos a 

realizar no esquema. 

Ao longo das restantes aulas, o meu papel nesta modalidade será 

maioritariamente o de um mediador, para além de esclarecer as dúvidas e 

fornecer determinados feedbacks específicos, de maneira a assistir os 

alunos. Os objetivos desta abordagem passam por começar a explorar 

métodos de ensino, que estejam em conformidade com teorias 

construtivistas. De modo a que os alunos sejam os elementos centrais de 

todo o processo, para que, deste, decorram aprendizagens significativas. 

Mas também, para promover conteúdos como a autonomia, a 

responsabilidade, a cooperação e a socialização. Elementos estes, 

necessários para a formação integral dos alunos e para a sua futura 

inserção na sociedade como indivíduos.  
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Em relação ao empenho efetivo dos alunos quando estão perante 

esta situação de prática mais autónoma, penso que esta não será um 

problema. Pois para além de eu procurar controlar o estado de 

desenvolvimento do processo, os alunos também terão de se 

responsabilizar pelo mesmo, assim como pelas suas ações, para obterem 

o resultado final desejado. (…) “ 

(Reflexão da aula nº61 e 62 – 22/01/2019) 

“ (…) Em relação ao desempenho dos alunos, de uma forma geral, as 

suas prestações surpreenderam-me pela positiva. Sobretudo em dois, dos 

quatro grupos que apresentaram. Pois, tendo em conta a sua pouca 

dedicação durante as aulas, era expectável que, os mesmos não 

conseguissem apresentar um esquema sólido. Mas felizmente, tal não 

aconteceu. Este foi também o culminar de uma unidade didática onde foi 

aplicado um modelo de ensino diferenciado. Recorrendo a caraterísticas, 

maioritariamente do MED, mas que tiveram como objetivo, promover um 

processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno. Através da 

estimulação da sua autonomia, responsabilidade e trabalho em equipa. 

Onde os resultados obtidos foram bastante positivos. Quer no empenho e 

clima positivo durante as aulas, como na apresentação de esquemas com 

uma boa estruturação e realização.” 

(Reflexão da aula nº97 e 98 – 29/03/2019) 

Assim, esta experiência inicial revelou que a organização por equipas 

levou à colaboração e contribuição de todos os elementos, minimizando as 

suas diferenças individuais e potencializando uma participação deliberada nas 

tarefas (Mesquita & Graça, 2009). Mas sobretudo, revelou a importância do 

sistema de accountability e de responsabilização dos alunos. Os quais se 

caraterizam por indicar os procedimentos e funções dos alunos, a nível da 

organização e desenvolvimento de tarefas, mas também por monitorizarem e 

regularem a sua atividade (Mesquita, 2012). Para além de, segundo a mesma 

autora, se assumirem como um elemento fundamental na intensificação do 

comprometimento e responsabilização, tanto a nível pessoal, como perante os 

colegas. Algo que se expressou, quando todos os grupos apresentaram os 

seus esquemas no momento de avaliação, cumprindo com todos os 

pressupostos estabelecidos.  

Devido a esta experiência ter-se revelado positiva, na fase final do ano 

letivo, procedi então à implementação de elementos do MED, de uma maneira 

mais aproximada do sistema original, mas agora nos JDC. Existiu assim a 
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formulação de uma época desportiva, apesar de breve, com treinos e 

competições formais, constituída por oito aulas de 90 minutos. Sendo uma 

delas aula-treino e outra aula-competição, e assim sucessivamente. Onde 

existiu uma filiação em equipas homogéneas, com todos os alunos a 

assumirem papéis diferenciados (e.g., treinador; preparador físico), 

colaborando para um objetivo comum. A presença de registos estatísticos 

também esteve inserida no processo, de modo aos alunos acompanharem o 

seu progresso e destacarem informações relevantes. Ainda existiu uma 

adaptação do evento culminante, traspondo este para a aula de avaliação 

sumativa.  

“ (…) Para tal, a estratégia que assumi ao nível do planeamento e 

desenvolvimento das aulas, foi a de criar um manual para cada equipa. O 

qual contêm os diferentes cargos a desempenhar e as tarefas a si 

associadas. Para além de, conter exercícios exemplo, para cada equipa 

selecionar, consoante as suas necessidades/especificidades. Procurando 

promover a sua autonomia e tomada de decisão, também a nível do seu 

processo de ensino.      

 Assim, após um diálogo inicial, onde expliquei em que consistia o 

modelo e o novo formato de aula, as equipas foram para o seu espaço 

designado e iniciaram a definição dos cargos. Esta foi uma tarefa na qual 

os alunos revelaram entusiasmo. Pois assimilaram a mesma, como a 

atribuição de uma maior importância às suas ações e papeis nas aulas. Ao 

mesmo tempo que, procurei passar a mensagem, que tal autonomia traria 

igualmente, uma maior responsabilidade perante os mesmos.  

 (…) De um modo geral, a implementação deste modelo surpreendeu-me 

positivamente. Pelo entusiasmo e interesse demonstrado pelos alunos, em 

participarem no mesmo e puderem experienciar, uma prática diferenciada 

do habitual. O empenho durante os exercícios, que os mesmos 

escolheram, também foi de louvar. Onde reforcei os objetivos e 

componentes críticas de cada um, de modo a manterem presentes os 

mesmos durante a exercitação. Para além da componente da socialização 

entre pares, que é um ponto bastante positivo nesta turma. Devido às 

divisões/grupos existentes dentro da mesma, que por vezes são bastante 

notáveis. Assim, a primeira impressão deixada por novo modelo foi 

bastante animadora para as aulas futuras.” 

(Reflexão da aula nº105 e 106 – 26/04/2019) 

“ (…) Mas de uma forma global, esta foi uma experiência positiva para 

esta turma. Pois revelaram um elevado empenhamento motor e 
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desenvolvimento de componentes comportamentais (soft skills), ao longo 

da maioria das aulas. Algo que no início do ano letivo seria impensável 

para estes alunos. Sendo a exercitação destas caraterísticas igualmente 

importantes. Para uma turma que revela bastantes divisões entre si e 

dificuldade em lidar com situações de vitória/derrota, tomada de decisão e 

trabalho em equipa. Onde em mais nenhuma disciplina os alunos lidam 

com sentimentos de frustração/aceitação, cooperação e competição desta 

forma. O que lhes permitem começarem a exercitar a melhoria das 

mesmas, preparando-os para diversos domínios das suas vidas. Para além 

de, situações com as quais inevitavelmente se irão deparar ao longo das 

mesmas. Sentindo-me satisfeito por ter a oportunidade de assistir os 

alunos na melhoria destas suas capacidades e na sua formação integral.” 

(Reflexão da aula nº123 e 124 – 28/05/2019) 

A aplicação das caraterísticas do MED foi, sem dúvida, uma experiência 

desafiante e enriquecedora a nível da minha formação profissional. Assumindo 

um destaque a nível organizacional da aula. Os aspetos positivos a retirar 

desta experiência foram o envolvimento e responsabilidade demonstrados 

pelos alunos nas tarefas. Em conjunto com a assunção entusiasta dos papéis 

atribuídos, assemelhando-se aos contextos desportivos formais. Também a 

presença clara do domínio social, afetivo e cognitivo foram fatores importantes 

para o desenvolvimento integral dos alunos. Em relação aos aspetos menos 

positivos, estes acabaram por ser importantes para a readaptação do modelo, 

à medida que as aulas decorrerem. Mais especificamente, quando existiram 

momentos onde a competição levou a atitudes incorretas e comportamentos 

desviantes, por parte dos alunos, devido a querem ganhar. Apesar de 

Siedentop et al. (2011) referirem que a competição é um elemento essencial do 

desporto, foi necessário atenuar esta componente através de um sistema de 

bonificações e penalizações. Um sistema que resultou positivamente, sendo 

aplicado consoante as atitudes reveladas em treino e jogo pelos alunos. 

Restringido ainda mais o espaço para comportamentos desviantes e 

destacando o sistema de accountability perante os colegas de equipa (Hastie, 

1998, 2000). 

Apesar da brevidade da aplicação deste modelo, existiu um progresso a 

nível das componentes comportamentais (e.g., autonomia; cooperação) dos 

alunos. Na eventualidade de este sistema ter prosseguido, a literatura também 
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aponta para o possível incremento de ações em jogo, componentes da 

performance e até da eficácia (Farias et al., 2019); em conjunto com uma 

transferência da performance entre épocas desportivas (Farias, Valério & 

Mesquita, 2018). 

Em suma, cada modelo instrucional tem a sua preponderância e a 

capacidade de conseguir influenciar o processo de E/A, de acordo com os seus 

fundamentos. No entanto, estes não são imutáveis, nem nenhum é superior 

aos restantes, importando ressalvar a importância da adaptação aos contextos 

e momentos em que se inserem (Mesquita & Graça, 2009). A conjugação de 

diversos modelos também se apresenta como uma opção cada vez mais 

necessária, devido à variedade de fatores a que a disciplina de EF está sujeita 

(Metzler, 2000). Tornando-se primordial a análise da aplicabilidade e 

readaptação dos modelos de acordo com os professores e o seu 

conhecimento; dos alunos e das suas caraterísticas; e ainda da matéria, e dos 

conteúdos de ensino (Graça & Mesquita, 2007).  

 4.1.2.4 Instrução pedagógica  

De acordo com Rosado e Mesquita (2009) a capacidade de comunicação 

com os alunos assume-se como um fator determinante da eficácia pedagógica 

no contexto do ensino da EF. Os mesmos autores também referem que no 

espectro alargado de objetivos que legitimam a comunicação, a instrução 

destaca-se devido à sua relação direta, com a informação dos objetivos e 

matérias de ensino. Siedentop e Tannehill (2000) mencionam ainda, que a 

instrução acarreta diferentes funções, de acordo com as tarefas que o 

professor desempenha a cada momento. Pois existem fatores como a gestão, 

organização, explicação, supervisão e correção, que influenciam todo este 

processo. 

Assim, o recurso às estratégias instrucionais manifesta-se como um 

conjunto de operações, que objetivam o desenvolvimento e otimização da 

aprendizagem, envolvendo os alunos nos conteúdos da aula (Metzler, 2000). O 

que salienta a importância da instrução, no que respeita a um processo de E/A 

de sucesso. Acentuando Rosado e Mesquita (2009) a relevância de 

desenvolver processos instrucionais referenciados aos contextos onde se 
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inserem. Esclarecendo os seus propósitos e aplicabilidade, atribuindo-lhes 

assim, uma maior significância.  

  Desta forma, a instrução e os seus elementos foram recursos fulcrais na 

lecionação das aulas e no desenvolvimento do processo de E/A. Assegurando 

que os alunos entendessem a matéria de ensino e as suas componentes 

críticas, permitindo-lhes alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. Ao 

longo do EP, as estratégias instrucionais mais recorrentes foram a instrução, a 

demonstração, o questionamento e o feedback (FB). Obtendo estas um maior 

protagonismo no decorrer do ano letivo e uma maior atenção para a sua 

melhoria constante. Onde o processo de reflexão e de observação entre 

colegas de NE foram essenciais, para a sua evolução e eficácia.  

Instrução 

No contexto de ensino, o processo de transmissão de informação aos 

alunos é vulgarmente associado ao termo “instrução”. Segundo Metzler (2000) 

a maioria da informação que os professores transmitem tem o propósito de 

incrementar a aprendizagem dos alunos. Podendo esta ser providenciada 

antes, durante e depois da exercitação de uma habilidade ou de situações de 

aprendizagem.  

Relativamente à informação inicial da aula, nestes momentos procurei 

transmitir as informações gerais relativas aos conteúdos e objetivos das aulas 

em questão. Algo que efetuava de uma forma relativamente concisa, de modo 

a iniciar a aula rapidamente. Em relação a este momento, Siedentop e 

Tannehill (2000), referem que o professor deve assegurar a alusão aos 

objetivos e utilidades da aula, apresentando igualmente os conteúdos a 

desenvolver. Os mesmos autores consideram que este momento deverá ser 

breve e focado sobre os aspetos essenciais. Implicando o início de uma sessão 

a concretização de uma função instrucional, mas igualmente motivacional e 

organizacional (Rosado & Mesquita, 2009). Este momento apenas foi 

prolongado em situações excecionais. Como foi o caso da primeira aula da UD 

de badminton e de judo. Onde recorri a uma apresentação e exposição visual 

da matéria e modalidade a abordar. De modo a cativar os alunos para o início 
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das mesmas, mas também para expor a matéria e os objetivos de uma forma 

atrativa e que estes entendessem claramente.  

“ (…) Devido à possibilidade de efetuar apresentações com diapositivos, 

através de um novo espaço, designado para tal, no pavilhão, decidi iniciar 

esta UD com recurso a uma breve apresentação. Uma decisão que tomei 

por, acreditar que é um recurso valioso e útil para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Através do qual é possível expor ideias e 

conceitos mais claramente, com auxílio de imagens, vídeos e outros 

elementos visuais. Dessa forma, iniciei a modalidade de badminton 

apresentando várias características da mesma. Desde a sua história, às 

principais caraterísticas, particularidades e regras. Finalizando com um 

vídeo de uma competição de singulares.  

Tudo isto, com o intuito de possibilitar aos alunos um entendimento 

global sobre o badminton. Mas ao mesmo tempo, introduzi-los aos 

conceitos e conteúdos a lecionar, assim como, motivá-los para a prática. 

Esta foi uma estratégia que revelou sucesso, devido à abertura e interesse 

dos alunos durante a apresentação. (…) “ 

(Reflexão da aula nº53 e 54 – 08/01/2019) 

Já no que respeita à apresentação das situações e tarefas de 

aprendizagem, a estas estão interligados os seus objetivos e ações a realizar 

(Rosado & Mesquita, 2009). De acordo com Rink (1993), o conteúdo desta 

informação objetiva elucidar os alunos sobre o significado e importância do que 

vai ser lecionado, dos objetivos pressupostos e da sua organização. A mesma 

autora apresenta cinco operações cruciais para a apresentação destas tarefas: 

obter a atenção dos alunos; apresentar uma comunicação clara; escolher um 

método para comunicar; selecionar e organizar palavras-chave; sequenciar os 

conteúdos e aspetos organizacionais das tarefas.  

Dessa forma, cativar a atenção dos alunos foi desafiante, devido ao seu 

desinteresse perante a disciplina de EF. Onde nos momentos de apresentação 

das tarefas tinha de garantir que os alunos entendiam o pretendido, mas 

também, que ficassem motivados para a tarefa. Apesar de já ter experiência 

em contexto de treino, no início do EP, a minha capacidade de comunicação e 

de transmissão de informação aos alunos não foi a melhor. Pois caraterizava-

se por ser prolongada e pausada, num tom monocórdico. Revelando carências 

a nível da paralinguagem (volume de voz; entoação) e da comunicação não-
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verbal (e.g., expressões faciais; entusiasmo) (Rosado & Mesquita, 2009). Algo 

que se devia à existência de algum nervosismo nestes momentos. 

Relativamente a não querer errar nenhuma informação transmitida e garantir 

que as condições de exercitação iriam ser entendidas pelos alunos. No 

entanto, à medida que fui ganhando confiança e evoluindo a nível profissional, 

consegui gerar momentos de instrução mais eficazes. Devido à sua concisão, 

através do recurso a palavras-chave; à manutenção da atenção dos alunos, 

com recurso à demonstração e questionamento; e ainda através da utilização 

de uma linguagem familiar para os alunos, o que atribuiu maior significância às 

tarefas, incrementando igualmente a sua motivação.  

“ (…) Também neste breves momentos, foi onde procurei trabalhar a 

melhoria de uma capacidade onde revelo certas dificuldades. 

Nomeadamente em efetuar uma comunicação mais aberta e empática com 

alunos. Algo que o P.C. tem vindo a reforçar, para eu procurar desenvolver 

esta capacidade. Que é muito importante para cativar os alunos e 

conquistar a sua confiança. O que não é possível através de um 

distanciamento e monotonia constante, nos momentos de contacto com os 

alunos. Onde procurei utilizar expressões e termos com os quais estão 

mais familiarizados, mas também através de algum humor. O que espero 

que consiga assistir na melhoria desta capacidade, para de igual forma, 

fortalecer o meu relacionamento com a turma (…) ” 

(Reflexão da aula nº57 e 58 – 15/01/2019) 

“ (…) Assim, no que respeita à qualidade da instrução, uma grande 

preocupação nesta modalidade foi a de recorrer a 

elementos/imagens/palavras-chave nos momentos de explicação. De 

maneira aos alunos conseguirem assimilar mais facilmente, as diferentes 

técnicas de imobilização e projeção, através de um outro 

elemento/movimento já conhecido/adquirido. (…) “ 

(Reflexão da aula nº113 e 114 – 10/05/2019) 

O culminar deste processo instrucional foi, sem dúvida, o recurso às 

caraterísticas do MED. O que permitiu que a transmissão de informação, de 

uma forma mais formal, apenas fosse realizada no início e final da aula. Pois os 

alunos selecionavam e interpretavam as situações de aprendizagem, presentes 

no manual que lhes foi facultado para tal. No entanto, estas mesmas situações 

foram todas exercitadas ao longo do ano letivo. O que permitiu que os alunos já 
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reconhecessem as mesmas e os pressupostos adjacentes a cada uma. No 

entanto, esta mudança para um paradigma mais centrado no aluno, implica 

uma instrução mais direcionada para a assunção de responsabilidades e para 

a elucidação sobre os encargos associados a cada função. Sobretudo a nível 

das que não participam em jogo (e.g., treinador) (Siedentop et al., 2011). 

Acabando assim por existir igualmente uma alteração do conteúdo da 

instrução, em detrimento de uma inexistência da mesma.  

Quanto ao encerramento da aula, este momento constitui-se como o 

período ideal para refletir sobre a aula, providenciar um feedback coletivo e 

criar uma ligação com a aula seguinte (Siedentop & Tannehill, 2000). Este 

momento da aula foi utilizado para isso mesmo. Onde procurava relembrar os 

principais conteúdos abordados, situando-os em relação a todo o processo de 

E/A e com os conteúdos das aulas seguintes. Para além de reforçar as 

componentes críticas onde os alunos se deveriam focar nas próximas aulas. O 

encerramento da aula deverá então sublinhar a os conteúdos lecionados, 

alinhados aos objetivos e conteúdos de aprendizagem, certificando-nos de que 

foram compreendidos. Devendo existir ainda uma função motivadora, através 

do reconhecimento dos pontos positivos e do enfoque em conteúdos 

interessantes que se desenvolverão (Rosado & Mesquita, 2009).  

No decorrer do EP constatou-se uma preocupação constante da minha 

parte, com a forma e qualidade, da instrução. Pois sempre reconheci uma 

grande importância à mesma, devido ao seu papel fundamental na transmissão 

de informações. Sendo este o processo base necessário, para que todas as 

relações e aprendizagens ocorram.  

Demonstração 

A demonstração foi uma estratégia instrucional à qual recorri, de modo 

tornar a instrução mais eficaz. Mais recorrentemente, nos momentos de 

introdução de uma nova habilidade, conteúdo ou na apresentação de situações 

de aprendizagem. Como referem Rosado e Mesquita (2009) a associação de 

diferentes estratégias instrucionais, devidamente adaptadas às habilidades e 

ao nível dos praticantes, revela-se como uma metodologia eficaz. Assumindo 

um papel fundamental, em conjunto com a explicação, providenciando duas 
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fontes de informação aos alunos (Rink, 1993). Segundo a mesma autora, os 

alunos irão procurar replicar o observado, mesmo que a informação verbal seja 

bastante enfatizada. O que obriga a uma demonstração efetuada corretamente.  

A nível da demonstração existem dois modelos distintos, sobre a forma 

como a mesma se deverá processar. O “modelo correto” indica que deverão 

ser transmitidas as informações precisas e corretas, sendo este o apontado 

como mais eficaz (McCullagh & Meyer, 1997). Já o “modelo de aprendizagem” 

apresenta os erros de execução, possibilitando a perceção dos mesmos, por 

parte dos alunos (Rosado & Mesquita, 2009). No entanto, não existe um 

consenso sobre a existência de um modelo superior ao outro.  

Desta forma, relativamente à execução das demonstrações, estas 

alternavam entre a minha execução ou a escolha dos alunos para tal. A nível 

de habilidades motoras técnicas mais simples, procurava alternar entre eu e 

um aluno aleatório. No caso de conteúdos táticos ou mais complexos, pedia a 

alunos com um maior nível de aptidão para executarem a tarefa. Enquanto eu 

procurava explicar as componentes críticas da mesma, junto dos restantes 

alunos. Permitindo assim focar a sua atenção nos aspetos importantes 

(Rosado & Mesquita, 2009). Uma estratégia à qual recorri por vezes foi a de 

utilizar um aluno que estivesse a revelar desatenção nos momentos de 

instrução, para executar a demonstração. Atribuindo uma responsabilidade ao 

mesmo e garantindo assim a sua atenção, como a do restante grupo, às 

informações.  

“ (…) Quanto à instrução, no primeiro exercício, que era mais complexo 

em relação às situações experienciadas até à data (…). Deste modo, pedi 

a quatro alunos que exemplificassem o exercício, enquanto os restantes os 

observavam, enquanto eu focava os pontos principais e objetivos das 

situações. (…) “ 

(Reflexão da aula nº35 e 36 – 20/11/2018) 

“ (…) No que respeita à instrução e aos momentos de explicação dos 

exercícios, as rotinas já criadas, em específico no badminton, já permitem 

que estes momentos sejam breves e explícitos. Mesmo com recurso à 

demonstração dos exercícios. O que é recorrente nesta modalidade, 

sobretudo nos momentos de introdução de batimentos. Sendo crucial o 
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destaque das componentes críticas essenciais, para não sobrecarregar os 

alunos de informação. (…) “ 

(Reflexão da aula nº79 e 80 – 22/02/2019) 

“ (…) Nestes momentos também recorri ao uso da demostração, 

sobretudo para relembrar os diferentes batimentos aos alunos. (…) ” 

(Reflexão da aula nº89 e 90 – 15/03/2019) 

Quanto à consumação da demonstração, quando era eu a executar a 

mesma, procurava fazê-lo, inicialmente, de forma global. Passando para uma 

execução por etapas e de seguida, de forma completa novamente. Onde 

indicava as componentes críticas a serem atentadas, seguidas dos erros mais 

comuns, que não deveriam ocorrer. Aliando assim os dois modelos referidos 

anteriormente, de modo a retirar as melhores componentes de cada um. 

Objetivando sempre um processo de instrução eficaz, onde os alunos 

entendessem rapidamente e claramente as informações transmitidas. 

Questionamento 

O questionamento foi outra estratégia que se aliou à demonstração, de 

modo a garantir a maior eficácia do processo de instrução e de transmissão de 

informações. De acordo com Rosado e Mesquita (2009), o questionamento é 

um dos métodos verbais ao qual os professores recorrem mais 

frequentemente, constituindo-se a interrogação dos alunos, como um método 

que remonta ao início da própria instrução. Os mesmos autores referem que o 

questionamento dos alunos poderá servir propósitos educativos diferenciados, 

consoante os modelos e métodos de ensino a aplicar. Segundo Rink (1993), 

após a transmissão de informação e previamente ao início das tarefas 

propostas, deverá ocorrer o questionamento dos alunos, de modo a acessar se 

a informação foi entendida.  

Desse modo, o recurso ao questionamento revelou-se essencial na 

confirmação da instrução, nomeadamente antes das situações de 

aprendizagem, permitindo assim otimizar o tempo de exercitação. Pois ao 

comprovar que a informação tinha sido devidamente compreendida, não existiu 

necessidade de repetir a mesma, através da interrupção dos exercícios. Numa 
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fase inicial, apenas questionava os alunos de forma a garantir que os mesmos 

não tinham dúvidas. No entanto, esta estratégia não se revelou proveitosa. 

Pois os alunos raramente assumiam as suas dúvidas. Assim, decidi alterar a 

minha abordagem, colocando questões a alunos aleatórios, no final da 

instrução. Averiguando se os mesmos tinham entendido as informações e 

garantindo que os restantes alunos permanecessem atentos, na eventualidade 

de serem questionados. O questionamento também foi recorrido, por vezes, 

quando algum aluno demonstrava desatenção no momento de instrução. 

Inquirindo o mesmo sobre o tema tratado, de modo a certificar que o mesmo 

prestava atenção. 

“ (…) A nível da instrução, ainda reconheço a minha dificuldade em 

encontrar as palavras-chave, para transmitir de forma simplificada a 

informação pretendida. Apesar de já ter utilizado a demonstração e 

questionamento, para garantir o entendimento e atenção dos alunos. (…) “ 

(Reflexão da aula nº53 e 54 – 08/01/2019) 

“ (…) O recurso ao questionamento também é algo que estou a 

promover regularmente. Como forma de avaliar o conhecimento dos 

alunos, assim como o nível de compreensão dos exercícios. Onde a 

repetição dos objetivos pedidos por parte dos mesmos, também é uma 

estratégia que começo a utilizar com regularidade. Pois caso as respostas 

não correspondam ao esperado, permite reforçar o que é pedido. Para a 

exercitação ser rentável e não obrigar a mais uma interrupção durante a 

mesma. Para além de, permitir responsabilizar os alunos pelas suas 

ações. Levando os mesmos a aperceberem-se, que não se encontram a 

cumprir com determinados pressupostos básicos. (…) “ 

(Reflexão da aula nº69 e 70 – 05/02/2019) 

Para além deste uso mais comum do questionamento, também procurei 

envolver de forma mais ativa os alunos no processo de E/A, através do 

questionamento em momentos de correção, através do feedback interrogativo. 

O que conforme Rosado e Mesquita (2009) afirmam, o uso deste tipo de 

feedback pode traduzir-se numa excelente forma de motivar os alunos para o 

tratamento de informação, acerca do seu desempenho. Desenvolvendo a 

capacidade de avaliação e reflexão sobre as suas execuções, consolidando 

igualmente os aspetos cognitivos da aprendizagem. Onde as questões 
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formuladas iam de encontro a que o aluno refletisse sobre a execução e 

encontrasse uma solução para melhorar, em conjunto com as indicações que 

lhe eram providenciadas (e.g., O que é achas que faltou fazer?).  

Existiu ainda mais um fator onde o questionamento assumiu 

protagonismo, sendo este mais informal, pois foi relativamente a temas não 

letivos, como informações escolares e extraescolares dos alunos e da turma. 

Onde o grande propósito foi estreitar e as relações entre professor-aluno, de 

modo a criar um clima de aula favorável à aprendizagem e condições para 

serem alcançados objetivos educativos (Rosado & Mesquita, 2009) 

O questionamento encarregou-se assim de influenciar e otimizar diversos 

fatores, onde o objetivo principal foi garantir o sucesso da transmissão e 

compreensão de informações. Sendo esta uma estratégia instrucional 

fomentadora de uma participação ativa e da motivação, que permitam 

desenvolver o domínio sócio-afetivo, cognitivo e motor (Rosado & Mesquita, 

2009).  

Feedback 

O feedback pedagógico é uma estratégia instrucional necessária, para 

que exista um desenvolvimento nas aprendizagens dos alunos. Pois após a 

execução de uma tarefa motora, o aluno deverá receber informações acerca da 

realização dessa ação, de modo a que exista uma melhoria no seu 

desempenho (Rosado & Mesquita, 2009). Este é definido por Rink (1993) como 

uma informação que os alunos recebem acerca do seu desempenho, que os 

mantêm focados na situação de aprendizagem. Servindo igualmente como 

forma de monitorização das tarefas e motivação para a execução das mesmas. 

Já Metzler (2000) afirma que esta é uma estratégia instrucional essencial e 

crucial para o processo de aprendizagem. O mesmo autor identifica como 

linhas orientadoras da transmissão do FB os seguintes fatores: mais FB é 

melhor que menos; FB específico é mais efetivo que FB geral; FB imediato é 

mais efetivo que FB retardado; FB corretivo auxilia mais o aluno que FB 

negativo; a combinação de FB verbal e não-verbal auxilia mais o aluno, que só 

um destes; os alunos com maior aptidão necessitam de menor frequência de 
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FB, mas mais específico e os alunos com menor aptidão necessitam de maior 

frequência de FB, incluindo indicações que motivem e reconheçam o esforço.  

No que concerne ao conteúdo informativo do FB, este divide-se em 

conhecimento da performance e conhecimento do resultado (Rosado & 

Mesquita, 2009). A primeira categoria é referente à informação centrada na 

execução dos movimentos, enquanto a segunda é relativa ao resultado 

objetivado através da execução (Arnold, 1981). As minhas ações neste 

panorama foram maioritariamente direcionadas para o conhecimento da 

performance. Privilegiando, assim o processo, com a preocupação na 

qualidade e execução dos movimentos, em detrimento do resultado. O que se 

demonstra benéfico, na maioria das vezes, pois os alunos não conseguem 

visualizar a sua execução, tendo que conjugar a informação providenciada com 

a experienciada propriocetivamente (Rosado & Mesquita, 2009).  

“ (…) Mas após estes momentos, conseguia prestar atenção aos 

desempenhos dos alunos durante a exercitação. Providenciando-lhes 

feedback relativo às questões técnicas e táticas. (…) ”  

(Reflexão da aula nº67 e 68 – 01/02/2019) 

“ (…) Contudo, nos momentos de controlo da estação de andebol, 

também procurei corrigir certos erros que chamaram a minha atenção 

nesses momentos. Para além de, reforçar as componentes críticas dos 

exercícios. (…) “ 

(Reflexão da aula nº69 e 70 – 05/02/2019) 

Quanto à natureza do FB, esta associa-se à especificidade do mesmo, ou 

seja, à intenção que o mesmo tem. Dessa forma, o FB pode assumir um cariz 

descritivo, prescritivo, interrogativo e avaliativo. Segundo Rosado e Mesquita 

(2009), o FB descritivo é aquele que informa tecnicamente o aluno sobre o que 

ele realizou, enquanto o FB prescritivo pretende providenciar as informações 

necessárias, para o aluno conseguir melhorar. Já de acordo com Rink (1993) o 

FB interrogativo procura estimular os alunos cognitivamente, de maneira a que 

entendam o que estão a fazer, o que deveriam fazer e o motivo da necessidade 

de correção. A mesma autora refere que o FB avaliativo ocorre quando é 

emitido um juízo de valor relativo à execução da tarefa. Neste aspeto, numa 

fase inicial do ano letivo, o tipo de FB que providenciava era bastante formal. 
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Existindo um FB descritivo, seguido de um FB prescritivo, normalmente com 

recurso a uma exemplificação da minha parte (e.g., o cotovelo estava 

descaído, por isso tens de o elevar). Porém, à medida que a minha capacidade 

intervenção perante os alunos foi evoluindo, procurei que eles tivessem um 

maior envolvimento neste processo. Decidindo assim recorrer ao FB 

interrogativo, em conjugação com os dois referidos anteriormente, consoante 

as respostas dos alunos (e.g., o que é que correu mal? Exatamente tinhas o 

cotovelo baixo; o que tens de fazer para a próxima então?). Em conjunto com 

este tipo de FB, procurava ainda que o aluno executasse o pretendido por 

etapas, para eu observar. Garantindo que o mesmo tinha compreendido a 

informação transmitida. Quanto ao FB avaliativo, recorri ao mesmo, 

maioritariamente como forma de indicar aos alunos se o seu desempenho 

estava a ser positivo ou negativo. Procurando ou motivá-los para a prática ou 

chamar a atenção dos mesmos (e.g., Bom remate!; Eu acho que consegues 

fazer melhor que isso.).   

Em relação ao timing e ciclos do FB, estes foram fatores onde senti 

dificuldades ao longo do ano letivo. Como refere Rink (1993), quanto mais cedo 

for dado o FB após a execução, maior potencial terá para ajudar o aluno. A 

nível do timing a minha tendência era para fornecer o FB algum tempo após a 

execução, o que não surtia tanto efeito e levava até que, por vezes, me 

esquecesse de o fazer. Onde à medida que o ano letivo decorreu, fui 

procurando ajustar o FB à execução, providenciando-o logo após a mesma e 

até na ação seguinte do aluno, de modo a relembrá-lo das informações. O 

outro fator, onde foi necessária uma melhoria substancial foi no 

acompanhamento e conclusão dos ciclos de FB. Pois, inicialmente, com a 

necessidade de controlar diversas variáveis durante a aula (e.g., gestão, 

organização, controlo dos alunos, observação dos exercícios) facultava um FB 

e não verificava se o mesmo tinha sido entendido. O que não é correto, pois 

após o FB inicial, o professor deverá verificar se o mesmo surtiu o efeito 

pretendido, para de voltar a diagnosticar e prescrever, se tal for necessário 

(Rosário & Mesquita, 2009). Tendo focado ao longo do 2º e 3º período a minha 
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atenção a nível do FB nesta componente, de modo a desenvolver esta 

capacidade, o que acabou por ocorrer.  

“ (…) O que levou a uma maior proximidade e atenção da minha parte a 

cada aluno, relativamente aos feedbacks providenciados. Podendo 

também atentar à sua execução após as indicações dadas, desenvolvendo 

ou concluindo esse ciclo de feedback. (…) “ 

 (Reflexão da aula nº69 e 70 – 05/02/2019) 

“ (…) Em relação ao feedback, procurei focar-me no acompanhamento 

dos ciclos. Concentrando-me assim num menor número de alunos, que 

revelaram maiores dificuldades. (…) “ 

(Reflexão da aula nº119 e 120 – 21/05/2019) 

Relativamente à direção do FB, este também foi um fator ao qual atribui 

relevância no processo de eficácia do FB. Pois consoante o conteúdo, a 

natureza e o timing do FB, este poderá ser fornecido a diferentes entidades: a 

um individuo, a um grupo e a toda a turma (Rink, 1993). A distinção do 

direcionamento foi, maioritariamente, consoante os erros cometidos e a 

organização da aula. Pois se um erro estivesse a ser cometido por apenas um 

aluno, direcionava-me ao mesmo para fornecer o FB. No entanto, se o mesmo 

erro estivesse a ser reproduzido por bastantes alunos, o FB direcionava-se 

para toda a turma. O que Rosado e Mesquita (2009) afirmam ser igualmente 

uma forma de modelação de comportamentos, recorrendo ao exemplo de um 

aluno, para os restantes visualizarem e reproduzirem. Quanto aos FB de grupo, 

estes apenas decorriam quando a organização da aula era dividida em duas 

estações ou em contexto de jogo. Onde neste último, o conteúdo dos FB 

intentava corrigir comportamentos a nível tático e grupal, de maneira a 

otimizarem a sua prestação coletiva.  

“ (…) Providenciando-lhes feedback relativo às questões técnicas e 

táticas. Onde maioritariamente, estes foram efetuados de forma particular. 

Chamando os alunos à parte, para lhes indicar as correções a efetuar. 

Tendo ainda existido momentos, onde com a generalização de 

determinados erros, decidi parar os exercícios e transmitir as informações 

para todos os alunos. (…) “ 

(Reflexão da aula nº67 e 68 – 01/02/2019) 



99 

“ (…) Em relação ao feedback, nesta aula procurei continuar a 

diferenciar os momentos de fornecimento do mesmo. Providenciando os 

mesmos tanto individualmente, como em grupo e para toda a turma. (…) 

Mas também existiram momentos onde interrompi o jogo e reuni as duas 

equipas, para indicar os conteúdos passíveis de melhorias, onde estes 

estavam a errar constantemente. (…) “ 

(Reflexão da aula nº81 e 82 – 26/02/2019) 

O FB assume claramente um lugar de destaque a nível instrucional. 

Sendo através dele que, existe um desenvolvimento e melhoria da aptidão dos 

alunos. Este resulta de um conjunto de decisões oportunas, baseadas num 

processo de seleção e tratamento da informação, contendo a observação da 

resposta motora do aluno, mas também o contexto em que a mesma se 

desenvolveu (Rosado & Mesquita, 2009). Tendo esta leitura do contexto em 

que a execução se insere, um papel preponderante na adequação do FB e dos 

seus diferentes fatores ao aluno. De modo a certificar que o FB seja o mais 

indicado possível, para que exista um incremento das capacidades.  

4.1.3 Avaliação 

Após o planeamento e a realização do processo de E/A, a tarefa de 

análise e avaliação é a que se segue. De acordo com Bento (2003), estas três 

tarefas assumem-se como os principais encargos na atuação do professor. Já 

segundo Rink (1993) a avaliação é o processo que recolhe informação, de 

maneira a produzir um juízo de valor, acerca de resultados e processos de 

desenvolvimento. A mesma autora refere que a avaliação é crucial, pois 

providencia dados objetivos sobre o processo de E/A, tanto aos professores 

como aos alunos. Metzler (2000) também destaca a importância deste 

processo, podendo este ser orientado para: acessar a quantidade de 

aprendizagem que ocorreu durante um determinado período de tempo; analisar 

a qualidade de aprendizagem (geralmente com recurso à classificação); e gerar 

decisões com base nessa informação, relativas a melhorias a efetuar no 

processo de E/A.  

Desta forma, as Normas Orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1) 

evidenciam que, deverá recorrer-se às diferentes modalidades da avaliação, – 

inicial, intermédia e final -como um elemento mediador e promotor da qualidade 
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do processo de E/A, objetivando o sucesso do mesmo. Rink (1993) afirma 

ainda que a informação recolhida dependerá da modalidade de avaliação a 

utilizar e do seu propósito. Como tal, as modalidades de avaliação às quais 

recorri mais frequentemente ao longo do EP foram: a Avaliação Diagnóstica 

(AD), a Avaliação Formativa (AF), a Avaliação Sumativa (AS) e a Autoavaliação 

(AA). 

Avaliação Diagnóstica  

A AD ou inicial, carateriza-se por ser uma forma de acessar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Geralmente efetua-se no início de um novo 

ciclo de aprendizagem (e.g., ano letivo; UD), com o objetivo de determinar as 

capacidades e dificuldades dos alunos, nas matérias em questão (Quina, 

2007). Segundo o mesmo autor, esta modalidade de avaliação deverá permitir 

ao professor determinar os conteúdos e matérias, em que os alunos revelam 

maior aptidão e dificuldades. Assim como, averiguar se os conteúdos 

programáticos se adequam às suas capacidades, ou se necessitam de 

reajustamentos. Para além de, ser um período indicado para analisar o nível de 

motivação dos alunos perante a disciplina, matéria e atividade física em geral. 

No meu caso específico, tendo em conta o MPD aplicado na EC e a 

necessidade de lecionar diversas modalidades em simultâneo, a AD da maioria 

das modalidades, realizou-se no início do ano letivo. Um período que se 

prolongou cerca de um mês, servindo igualmente para me ambientar ao 

contexto escolar, à turma e às capacidades da mesma. As informações 

recolhidas ao longo destas aulas serviram para estruturar e conceber os 

diversos níveis de planeamento, sobretudo as UDs. Adaptando-os às 

capacidades e necessidades dos alunos, em conjugação com os conteúdos 

programáticos e os documentos orientadores da prática docente. As exceções 

foram as modalidades de dança (chá-chá-chá) e de judo. Onde as respetivas 

avaliações diagnósticas estavam programadas ocorrer posteriormente. No 

entanto, tal não foi possível. Pois quando as mesmas se iam suceder, os 

espaços atribuídos para a realização das aulas, estavam a sofrer obras de 

manutenção. Devido ao nº de aulas programadas já ser reduzido, em conjunto 

com o facto de os alunos nunca terem abordado as modalidades respetivas, 
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assumi a decisão de não realizar a AD destas modalidades. Pois, à partida, o 

processo de E/A iria-se basear num nível introdutório de ensino.  

Relativamente aos instrumentos utilizados para a AD das diversas 

modalidades, recorri ao uso de grelhas de avaliação que referenciavam o 

desempenho dos alunos numa escala (i.e., 1, 2, 3) em relação a um 

determinado conteúdo. No caso dos JDC, estes conteúdos eram de índole 

tática, relativamente às fases de defesa e ataque, para além da ocupação 

racional do espaço. Baseando-se nos conteúdos programáticos previstos para 

o 10º ano. Perfazendo assim três conteúdos, com uma abordagem mais geral, 

adaptando-se ao contexto imprevisível do jogo. Já nas modalidades individuais 

e de contexto fechado, estes conteúdos eram maioritariamente técnicos, sendo 

a prestação dos alunos determinada pelo cumprimento de componentes 

críticas (e.g., 1 - cumpre com duas componentes críticas; 3 - cumpre com 

quatro componentes críticas). Estes instrumentos de avaliação assumiram um 

caráter mais normativo, visto que, devido a não conhecer as capacidades dos 

alunos, os critérios de referência foram retirados do PNEF. O que direcionou a 

avaliação dos alunos para um padrão generalizado e expectável, a nível 

nacional. Comparando-os assim com a norma estabelecida (Rink, 1993), para 

todos os alunos a nível nacional. Apesar de reconhecer uma certa 

subjetividade na conceção destas grelhas, o objetivo principal foi o de conhecer 

o nível dos alunos e as suas aptidões gerais. Desta forma, a AD dos JDC 

procedeu-se através de jogo formal. Pois o processo de E/A iria ser orientado 

com base no mesmo e para o seu desenvolvimento. Enquanto nas 

modalidades individuais e de contexto fechado, a AD realizou-se através da 

execução das habilidades e conteúdos técnicos das mesmas. Algo que se 

sucedeu nas restantes modalidades de avaliação. 

Quanto à realização da AD, este foi um processo no qual senti bastantes 

dificuldades, sobretudo por ter de realizar as mesmas logo no início do EP. 

Configurando-se este período inicial de prática como um momento difícil, onde 

a ansiedade e frustração estiveram presentes (Gomes et al., 2014). O facto de 

não bem conhecer os alunos e de ainda não ter estabelecido uma relação de 

confiança com eles, foi um grande entrave. Pois não conseguia associar o 
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desempenho dos mesmos, aos nomes presentes nas grelhas. Dificultando 

bastante o processo de registo. Para além de, ter bastantes dificuldades em 

conseguir avaliar todos os conteúdos em todos os alunos. Algo apenas 

facilitado, perante alunos com bastante ou pouca aptidão. Pois destacavam-se 

dos restantes. Notando-se assim minha que a minha capacidade de 

observação e de processamento da informação era reduzida, sobretudo a nível 

dos JDC. A necessidade de ter de controlar diversos fatores em simultâneo à 

realização da AD, também dificultava a eficácia da mesma. Pois a minha 

atenção estava constantemente a dispersar-se pelas diversas variáveis da aula 

(e.g., gestão; controlo dos alunos).  

“ (…) Quanto ao registo da avaliação diagnóstica, dos 24 alunos, 

apenas consegui avaliar 11 e apenas no basquetebol. Algo que se deve, a 

ainda não conhecer bem os alunos e confundir alguns deles.  

Efetuando a avaliação apenas daqueles alunos, que se destacavam 

pela positiva ou pela negativa, ou dos poucos que já reconheço. Os 

restantes, mais dissimulados entre os restantes alunos, ou que requerem 

um maior tempo de observação para alcançar uma decisão, não consegui 

avaliar. Também devido à minha inexperiência e ao facto de tentar 

controlar outros fatores em simultâneo, como a organização e os 

comportamentos dos alunos, não conseguindo ser eficiente em todas as 

tarefas. (…) “ 

(Reflexão da aula nº03 e 04 – 21/09/2018) 

No entanto, estas dificuldades foram sendo ultrapassadas à medida que 

as aulas decorreram. Onde conhecimento, cada vez maior, dos alunos, das 

suas capacidades e particularidades foi um fator decisivo. Pois permitiu 

estruturar as situações e condições de avaliação, consoante as suas aptidões 

(i.e., formação de equipas equilibradas; jogo entre equipas do mesmo nível). 

De modo a conseguir observar os seus desempenhos, em contextos adaptados 

ao seu nível. Para além de conseguir antecipar eventuais contratempos quanto 

à gestão e organização, a nível do PdA. Pois as rotinas de aprendizagem já 

estavam a ser apreendidas e existia um maior controlo sobre os alunos. 

Permitindo assim ter um maior sucesso no processo de AD, obtendo 

informações mais concretas e válidas. 
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“ (…) Relativamente à avaliação diagnóstica da modalidade de 

badmínton, fiquei surpreendido pela positiva com o nível dos alunos na 

mesma. Pois a esmagadora maioria, conseguiu efetuar uma sustentação 

do volante contínua em exercitação/jogo. Além de efetuarem um serviço 

longo eficaz, que geralmente é um ponto, onde se encontram muitas 

dificuldades. Apenas identifiquei 5 alunos com dificuldade significativa na 

execução das ações. Podendo afirmar que a turma se encontra num nível 

elementar seguro nesta modalidade. “ 

(Reflexão da aula nº15 e 16 – 16/10/2018) 

Avaliação Formativa 

Relativamente à AF, esta ocorre geralmente durante a realização do 

processo de E/A, procurando analisar o estado do progresso dos alunos, em 

relação aos objetivos delineados (Rink, 1993). Esta modalidade de avaliação 

baseia-se numa recolha sistemática de informações, seja ela informal ou formal 

(Quina, 2007). Assumindo uma função crucial. Pois com as informações 

recolhidas, poderão efetuar-se reajustamento ao processo de E/A, de modo a 

que os objetivos propostos sejam atingidos mais facilmente. Esta adaptação do 

processo instrucional poderá ser aplicada tanto para toda a turma, como em 

casos individuais (Rink, 1993). De acordo com a mesma autora, a informação 

recolhida durante este processo deverá servir igualmente para informar os 

alunos, acerca do estado em que se encontram. Podendo ter uma função 

motivadora, indicando aos alunos que se encontram no caminho correto, ou de 

advertência, se tal não se verificar. Constituindo-se como fundamental a 

continuidade da AF, para garantir que o processo de E/A está devidamente 

orientado para o pretendido.  

Tendo em consideração estes fatores acerca da AF, ao longo do EP esta 

procedeu-se através de meios informais e formais. A nível informal, a AF foi 

efetuada através da observação constante dos alunos em exercitação, em 

conjunto com o fornecimento de FB. Permitindo que os alunos se situassem em 

relação aos conteúdos abordados, apesar de ser num nível mais específico. 

Esta observação, em conjunto com o processo de reflexão, foram cruciais para 

entender se as aulas decorriam como previsto e se os conteúdos abordados 

estavam adaptados às capacidades da turma em todos os momentos. Esta 

avaliação mais informal permitiu, em determinados momentos, reajustar os 



104 

conteúdos e exercícios planeados para determinadas aulas. Pois através da 

observação, foi possível entender que era mais proveitosa uma maior 

exercitação de determinados conteúdos.  

“ (…) Mais um ponto positivo é a adequação dos exercícios, às 

dificuldades reveladas pelos alunos no momento. Algo que aconteceu, ao 

observar que um dos passos não estava a ser desempenhado como 

pretendido. Onde reuni os alunos para realizar um novo exercício, que não 

constava no plano, para se focarem na melhoria daquele passo 

isoladamente. Progredindo depois para a exercitação dos restantes 

passos. (…) “ 

 (Reflexão da aula nº71e 72 – 08/02/2019) 

 Um outro meio de AF informal, aplicado no 3º período, foi a realização de 

registos, por parte das equipas, com a aplicação do MED. O que segundo 

Siedentop et al. (2011) permite que os alunos registem as suas aptidões e 

dificuldades, tanto individuais como coletivas. Mas sobretudo, permitem que os 

alunos acompanhem e registem o seu desenvolvimento ao longo das aulas. 

Existindo assim um maior envolvimento dos mesmos no processo de E/A e 

uma AF que os próprios realizam. Incrementando a responsabilização dos 

alunos, perante as suas ações.  

Quanto à AF formal, esta decorreu, devido às caraterísticas inerentes ao 

MPD. Pois o mesmo prevê que a maioria das modalidades seja lecionada ao 

longo de todo o ano letivo. Dessa forma, a AS das modalidades, apenas ocorre 

no findar do mesmo. No entanto, no final de cada período letivo, existe a 

necessidade de produzir uma classificação, referente ao desempenho dos 

alunos nesse período de tempo. Portanto, existiu uma necessidade de efetuar 

uma AF formalizada, com o recurso a instrumentos de avaliação. De modo a 

gerar e sustentar essa classificação. Esta é uma das grandes vantagens do 

MPD. Pois, permite, no final de cada período letivo, analisar o estado de 

desenvolvimento dos alunos, informando-os igualmente do mesmo. Permitindo 

que se efetuem reajustamentos de forma mais fundamentada e que os alunos 

tenham acesso a vários momentos de AF e contínua. O que lhes possibilita 
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uma informação robusta acerca do seu desempenho, ao longo de todo o ano 

letivo.  

Os instrumentos utilizados para esta AF, foram grelhas de avaliação, 

adaptadas a cada uma das modalidades. A nível dos JDC, estas previam 

avaliar comportamentos em jogo (i.e., A - mobilidade; B- eficácia; C - 

construção e D - atitude). Sendo utilizada uma escala de 1 a 5 para distinguir o 

desempenho dos alunos em cada um destes conteúdos (e.g., A – mobilidade: 1 

– deslocamento reduzido; 3 – deslocamento rápido mas desordenado; etc.). Já 

nas restantes modalidades, as grelhas assumiram a mesma estrutura, mas 

relativamente a conteúdos técnicos (i.e., Judo: A – Pega; B – Queda; C 

imobilizações; etc.). Recorrendo igualmente a uma escala de 1 a 5 para 

posicionar os alunos em cada um dos respetivos conteúdos. Através deste 

formato de avaliação, após ser analisado o conjunto dos conteúdos, era 

produzida uma apreciação global dos alunos em cada modalidade. 

Enquadrando de seguida os mesmos, numa escala por níveis (i.e., Não 

introdutório (NI); Introdutório (I); Elementar (E) e Avançado (A)). Estes 

instrumentos caraterizaram-se por serem referenciados para o critério e não 

para a norma. Como foi o caso da AD. Um tipo de avaliação que se carateriza 

por orientar os conteúdos de avaliação para os objetivos estabelecidos para a 

turma, nas diversas modalidades (Rink, 1993). Em detrimento de um padrão ou 

norma estabelecida. Direcionando assim estas avaliações, para o grau em que 

os alunos conseguiram alcançar ou não, os objetivos pretendidos para a turma 

(Rink, 1993). Onde a adaptação destes momentos de avaliação às 

caraterísticas dos alunos também foi relevante (e.g. Jogos entre equipas, 

constituídas por alunos com o mesmo nível de aptidão). De modo a estes 

conseguirem expressar todas as suas capacidades, num ambiente propício 

para o seu desenvolvimento. 

“ (…) A nível da organização da aula e dos alunos, decidi aplicar uma 

estratégia, que até à data nunca tinha utilizado. Onde previamente à aula 

elaborei a constituição das equipas, para os jogos de cada modalidade. 

Por duas razões; pelo facto de otimizar o tempo de transições, precioso 

para a avaliação ser efetuada na plenitude, mas também, para as equipas 

em jogo serem as mais equilibradas possíveis. Onde para tal, decidi 

constituir as equipas por níveis. Defrontando-se assim, equipas de nível 
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semelhante. Formando duas equipas com um nível superior e duas, com 

um nível inferior. As quais disputaram os jogos entre elas.  

Decidi adotar este método, pois assumi que seria uma boa opção para 

conseguir avaliar o desempenho dos alunos no jogo. Sobretudo pelo 

empenho a que o mesmo obrigava, por ter uma dificuldade considerável. O 

que também levava a que nenhum aluno fosse prejudicado ou beneficiado, 

por defrontar uma equipa de nível superior ou inferior ao seu. 

Proporcionando, à partida, uma melhor avaliação da minha parte. Pelo 

facto, de os alunos estarem a jogar num ambiente que se enquadrava com 

as suas caraterísticas e revelaria o seu nível real.  

Esta foi uma estratégia que resultou positivamente. Pois os alunos 

estiveram sempre envolvidos nos jogos (…) Para além de, ter possibilitado 

a avaliação da maioria dos alunos, de uma forma coerente. Pois os jogos e 

a competição estavam adaptados ao nível dos alunos, revelando mais 

claramente as suas mais-valias e dificuldades. (…) “ 

(Reflexão da aula nº45 e 46 – 07/12/2019) 

No que respeita à minha capacidade de avaliar os alunos, esta foi-se 

desenvolvendo, maioritariamente, através da realização destas avaliações 

formativas. Pois foram as mais presentes ao longo de todo o ano letivo. O facto 

de ter um conhecimento, cada vez maior, dos alunos e das suas capacidades, 

foi o grande fator que me assistiu nos momentos de avaliação. Para além de ao 

longo das aulas, a observação dos mesmos em exercitação, já ter possibilitado 

formular uma opinião sobre o seu desenvolvimento. Algo que também assistiu 

e otimizou os momentos de AF e AS.  

“ (…) Relativamente à experiencia de avaliar os alunos num período tão 

limitado de tempo, esta foi de encontro ao previsto. Em comparação à 

avaliação diagnóstica, esta foi muito mais facilitada. Sobretudo por já ter 

um conhecimento dos alunos, que no início do ano letivo, não tinha. 

Sabendo caraterizar os mesmos de uma forma global. Assim como, o seu 

desempenho e desenvolvimento, ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem até à data. Esta foi sem dúvida uma vantagem, que permitiu 

um registo mais imediato.  

 No entanto, na fase inicial estava um pouco desorientado, em 

relação a como iniciar o registo. Tendo começado por avaliar os alunos em 

função dos acontecimentos que ocorriam. O que se revelou pouco eficiente 

e demoroso. Portanto, decidi começar a registar em função dos conteúdos. 

Iniciando na mobilidade e prosseguindo para os seguintes. O que permitiu 

uma maior fluidez no processo. Contudo, quando algum aluno se destacou 
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simultaneamente em diversos conteúdos, registava a sua avaliação nos 

mesmos. Dessa forma, este método possibilitou um registo claro da 

maioria dos alunos. (…) “ 

(Reflexão da aula nº45 e 46 – 07/12/2019) 

“ (…) No que respeita ao meu desempenho na execução da avaliação, 

em relação ao período anterior é um domínio onde me sinto mais 

competente. Pois tenho um maior conhecimento dos alunos e das suas 

competências, assim como, uma maior destreza para conseguir efetuar a 

avaliação num período de tempo limitado. Componentes estas, que 

facilitam bastante a avaliação e o reconhecimento dos comportamentos em 

jogo. A estratégia que adotei para tal, também é a que reconheço ser a 

mais eficaz até à data. Que se trata de observar um aluno de cada vez, 

para verificar o seu desempenho nos diferentes critérios constituintes da 

avaliação. Em detrimento de acompanhar a prestação de cada aluno, em 

cada um dos critérios. (…) ” 

(Reflexão da aula nº93 e 94 – 22/03/2019) 

Avaliação Sumativa 

 A AS destaca-se das restantes, pois ocorre no final de um ciclo de 

aprendizagem, objetivando avaliar, em que medida os objetivos estipulados no 

início do ano letivo, foram atingidos (Rink, 1993). Esta modalidade de avaliação 

também pretende efetuar um juízo global, acerca do desenvolvimento dos 

alunos nos diferentes domínios (i.e., domínio motor, cognitivo e sócio-afetivo) 

(Quina, 2007). A AS associa-se assim, geralmente, à produção de uma 

classificação (Rink, 1993). Com o intuito de culminar numa classificação geral, 

que demonstre o desempenho dos alunos, na disciplina de EF.  

Portanto, a AS das diferentes modalidades foi efetuada na última aula 

relativa a cada UD. Que na sua maioria, foram efetuadas no final do ano letivo, 

ou do 2º período letivo. Devido à brevidade do 3º período e à inviabilidade de 

conseguir abordar todas as modalidades, no decorrer do mesmo. 

Relativamente aos instrumentos utilizados para a sua realização, estes foram 

semelhantes aos das avaliações formativas. Assumindo a sua estrutura, 

conteúdos e metodologia. O que possibilitou uma otimização da AS, devido ao 

conhecimento que já possuía, acerca destes instrumentos e do seu modo de 

registo. Assim como as informações recolhidas através da AF e contínua, 

efetuada ao longo de todo o ano letivo. Que proporcionaram informações 
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valiosas, para nos momentos de AS, já ter uma noção do desempenho dos 

alunos. Servindo os momentos de AS, para confirmar esses desempenhos, 

mais formalmente. 

“ (…) Ainda em relação à evolução dos alunos, de uma forma geral, 

posso confirmar que o seu desempenho foi de encontro ao espectável e 

observado nas aulas. Tanto na técnica dos batimentos como nos 

comportamentos demonstrados em jogo. Revelando maiores dificuldades 

nos batimentos previstos, como o amorti e o encosto. Algo compreensível, 

devido à complexidade dos mesmos e da exercitação extensa, necessária 

para os dominar. No entanto, a maioria dos alunos cumpriu com os 

objetivos expetáveis para o nível em que se encontram. “ 

 (Reflexão da aula nº95 e 96 – 26/03/2019) 

A nível da AS, um método que se destacou dos restantes foi o recurso a 

filmagens na AS de ginástica acrobática. O que segundo Rink (1993) é uma 

excelente ferramenta, pois permite ao professor rentabilizar o tempo da aula e 

efetuar a avaliação posteriormente. Algo que se confirmou quando utilizado 

este método. Sendo o recurso a este instrumento uma decisão motivada pelas 

caraterísticas da AS da modalidade em questão. Pois consistiu na 

apresentação de um esquema com diversas figuras, em grupos de seis 

elementos e com duração de dois minutos. O que dificultaria bastante a 

realização de uma AS rigorosa e justa para com todos os alunos. Mostrando-se 

eficaz a captação de filmagens, para efetuar uma análise detalhada 

posteriormente. 

“ (…) No que respeita ao meu desempenho na execução da avaliação, 

devido às caraterísticas diferenciadas desta modalidade, esta foi mais 

dificultada. Pois devido às apresentações serem realizadas em grupos (3 a 

5 elementos), apenas consegui efetuar registos em relação à prestação 

geral dos grupos. No entanto, para proceder à avaliação individual dos 

alunos, irei recorrer às gravações efetuadas para o mesmo efeito, no 

decorrer das apresentações dos esquemas. As quais foram efetuadas 

somente com o intuito de conseguir efetuar uma avaliação mais justa e 

precisa de cada aluno. Estando devidamente consentida a recolha de 

imagens, por parte dos alunos e dos seus encarregados de educação. (…) 

“ 

(Reflexão da aula nº97 e 98 – 29/03/2019) 
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Estando a AS intimamente associada ao processo de classificação, 

importa mencionar que, para se gerarem as mesmas é necessário seguir os 

critérios de avaliação, estabelecidos pelo departamento de EF. Dessa forma, 

na fase inicial do ano letivo, após bastantes debates, em reuniões de 

departamento, os critérios foram estipulados. Estes assumiram uma postura 

inovadora, distanciando-se da estruturação habitual na maioria das escolas 

(e.g., 70% domínio motor; 20% domínio sócio-afetivo; 10% domínio cognitivo). 

Baseando-se nos documentos relativos às aprendizagens essências de EF 

emitidos pelo ministério da educação. Os quais procuram definir áreas e 

conteúdos fundamentais, que os alunos que atingem uma classificação 

positiva, deverão dominar à saída da escolaridade obrigatória. Desta forma, os 

critérios englobaram o domínio motor, sócio-afetivo (atitudes) e cognitivo 

(conhecimentos). Quanto ao domínio motor, os alunos foram enquadrados em 

cada uma das modalidades, numa escala por níveis (i.e., NI; I; E; A). Onde os 

restantes domínios englobavam-se neste nível, de modo a gerar uma 

classificação final de cada modalidade. Possibilitando modificar um nível motor 

I, num E, se o aluno revelasse uma atitude correta nos diferentes parâmetros, 

em conjunto com o domínio dos conhecimentos. Podendo ocorrer igualmente a 

situação inversa. Após serem estipuladas as classificações de todas as 

modalidades, estas teriam de perfazer um conjunto, que posicionaria os alunos 

em relação a um quadro referencial, estabelecido nos critérios. Onde o número 

de testes de aptidão física positivos determinaria a classificação final da 

disciplina de EF (e.g. para o 11º ano, 4 níveis I + 2 E, posicionariam os alunos 

entre 10 e 13 valores. Sendo que, se estes tivessem 3 testes de aptidão física 

positivos teriam 10 valores, 4 testes positivos 11 valores e assim 

respetivamente).  

Este modelo de critérios de avaliação foi bastante diferente da norma e do 

esperado inicialmente. No entanto, o seu conceito é progressista e pretende 

que a EF seja vista, cada vez mais, como uma disciplina que pretende o 

desenvolvimento holístico dos alunos. O que se observa através da 

preponderância, que os domínios sócio-afetivo e cognitivo poderão ter sobre o 

motor. Valorizando assim uma EF onde as atitudes e conhecimentos deverão 
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ser reconhecidos e que promova o gosto pela prática desportiva fora do 

contexto escolar, em todas as suas vertentes. No entanto, este modelo 

precisará de reajustamentos, de modo a que seja otimizado. Nomeadamente, 

quanto à importância que os testes de aptidão física assumem, no processo de 

distinção de classificações. Algo que não era pretendido inicialmente. Pois vai 

contra o princípio dos próprios testes. Que deverão servir para os alunos se 

posicionarem, em relação ao estado da sua aptidão física. Promovendo uma 

preocupação com a sua condição física e instigando a prática regular de 

atividade física. Devendo assim ser reformulado o princípio que distingue as 

classificações.   

Autoavaliação  

No que respeita à AA, esta foi uma modalidade da avaliação que 

pretendia consciencializar os alunos acerca das suas prestações, preparando-

os igualmente para o processo de classificação. A AA dos alunos é uma 

experiencia de aprendizagem significativa para os mesmos, fornecendo 

também informações úteis ao professor, sobre o estado do aluno e a sua 

perceção do mesmo (Rink, 1993). A mesma autora refere, que 

independentemente dos critérios utilizados pelo professor, o aluno deverá estar 

sempre a par dos mesmos. De modo a que estes tenham referenciais, pelos 

quais possam reger e orientar a sua prática nas aulas.  

Dessa forma e seguindo as orientações do PC, os critérios de avaliação 

foram sempre revelados aos alunos, diversas vezes no decorrer do ano letivo. 

De modo a estes conseguirem-se posicionar perante os mesmos. Mas 

também, de maneira a responsabilizá-los pelo seu desempenho. Pois após 

estes reconhecerem os objetivos, pelos quais as aulas se irão orientar, deverão 

adaptar os seus comportamentos nesse sentido. Porque as classificações que 

estes recebem nunca deverão ser uma surpresa (Rink, 1993).   

Assim, no final de cada período letivo, realizou-se um momento de AA. 

Onde a mesma era efetuada de forma verbal, perante todos os colegas. Pois 

este fator também obrigava à existência de uma responsabilização, perante os 

colegas. Pois sabendo todos as suas aptidões e desempenhos, deveriam 

adequar a sua AA ao contexto da turma. Servindo igualmente como uma fase 
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de reflexão e de balanço desses mesmos períodos. Onde indiquei os aspetos 

positivos e negativos em relação ao desempenho dos alunos. Para além de 

apelar à sua devida ponderação da classificação, voltando a mencionar os 

critérios estabelecidos. 

“ (…) Contudo, esta última aula não foi menosprezada pela realização 

da autoavaliação dos alunos. Pelo contrário. Foi um momento de reunião 

com a turma, onde efetuei um balanço desta primeira fase do ano escolar. 

Onde referi os aspetos gerais, em que a turma pode melhorar bastante. 

Como a nível da pontualidade e assiduidade. Mas igualmente do empenho 

e atenção durante as aulas e todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda após este momento inicial da minha parte, cada aluno efetuou uma 

autoavaliação, atribuindo um valor de 0 a 20 à sua prestação durante o 1º 

Período. Reforcei também que refletissem com ponderação o valor que 

iriam selecionar, tendo realmente em conta os seus desempenhos e 

atitude. Não selecionando o mesmo sem qualquer reflexão ou apenas por 

acaso. (…) 

(…) De uma forma geral, as classificações que os alunos atribuíram a si 

próprios, foram de encontro às que já tinha planeado propor. Porém, ainda 

existiram alguns alunos que estiveram consideravelmente distantes da 

realidade. Sendo a minha função, chamá-los à atenção durante o 2º 

período, para os motivos que levaram a tal. Alertando durante as aulas, 

para as razões que justificaram as suas notas. De modo a tomarem 

consciência da realidade e das suas atitudes/desempenhos. Para poderem 

melhorar e evoluir, de acordo com as normas e critérios estabelecidos. (…) 

“ 

(Reflexão da aula nº49 e 50 – 14/12/2018) 

4.1.4 Reflexão Sistemática 

O processo de reflexão sistemática foi um elemento central do quotidiano 

como EE e como elemento regulador do processo de E/A. Segundo Alarcão 

(1996) a reflexão implica um exame ativo, voluntário, continuado e rigoroso, 

acerca das nossas conceções e práticas habituais, evidenciando os motivos 

que justificam as mesmas e esclarecem as suas consequências. Já Rink 

(1993) afirma que o processo de reflexão permite clarificar os objetivos de 

ensino e encontrar as melhores formas de atingir os mesmos. Desta forma, o 

processo de reflexão efetuado ao longo do ano de EP plasmou-se em três 

vertentes. Sendo estas a reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação (Schön, 1987). Relativamente à reflexão na ação, 
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esta carateriza-se por decorrer na própria ação, sem a interromper, enquanto 

na reflexão sobre a ação, analisa-se posteriormente e mentalmente a mesma 

(Alarcão, 1996). A mesma autora afirma que após estas situações ocorre, 

geralmente, a modificação da ação. Constituindo-se estas como ações 

recorrentes e necessárias no decorrer da prática. De modo a garantir que as 

situações de aprendizagem estão adaptadas aos contextos, em todos os 

momentos.  

“ (…) Durante a exercitação, quando reparei que os alunos não estavam 

a conseguir adequar-se à estrutura dos exercícios, assim, procurei intervir, 

para modificar a organização e rentabilizar o tempo de exercitação dos 

mesmos. (…) “ 

(Reflexão da aula nº73 e 74 – 12/02/2019) 

No entanto, esta foi uma situação que levou à alteração do plano de 

aula, para que os exercícios fossem passíveis de realização, com o 

número de alunos presentes. Dessa forma, durante a realização do 

aquecimento procurei refletir sobre quais as alterações a efetuar e como 

iria decorrer a restante aula. 

(Reflexão da aula nº77 e 78 – 19/02/2019) 

No que respeita à reflexão, sobre a reflexão na ação ou reflexão após a 

aula, esta foi a que expressou uma maior relevância, através das reflexões 

escritas, de todas as aulas realizadas. A qual se configura pela procura de um 

entendimento sobre as ações ocorridas, através de conhecimentos adquiridos 

ou referencias concetuais, que resultam num aprofundamento do conhecimento 

e reorganização das ações a nível da prática (Alarcão, 1996). Já Bento (2003) 

afirma que a reflexão posterior à aula é a base para o reajustamento, na 

planificação das aulas seguintes. Alegando também, que esta reflexão se 

orienta entre a comparação dos objetivos programados, com os resultados 

alcançados e verificados no decurso do processo de E/A. Como tal, este 

processo de reflexão sistemática das aulas, foi um meio para conseguir evoluir 

as minhas práticas ao longo do ano letivo. Ponderando e justificando as opções 

tomadas. Analisando igualmente a forma como as situações decorreram e 

como poderiam ser otimizadas. Foi um instrumento que permitiu avaliar 

regularmente o processo de E/A, adquirindo assim uma maior consciência 
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sobre o mesmo (Bento, 2003). Possibilitando também examinar o meu 

desempenho e o dos alunos, par além dos momentos positivos e negativos de 

cada aula. Tornando-se no instrumento, no qual fundamentei todas as 

adaptações efetuadas, no decorrer do processo de E/A.  

Dessa forma minha capacidade reflexiva, também se foi desenvolvendo 

ao longo do ano letivo. Existindo uma preocupação com diferentes fatores, em 

momentos distintos do ano letivo. Numa fase inicial do mesmo, as reflexões 

tinham um teor mais descritivo, relatando o que ocorreu nas aulas. O que 

Poom-Valickis e Mathews (2013) afirmam ser o nível de reflexão, no qual os EE 

ficam retidos. No entanto, no meu caso, tal só se verificou no início do ano 

letivo. Estas reflexões iniciais também tiveram um foco direcionado para as 

questões do controlo da turma, da organização e transições dos exercícios.  

“ (...) Já na fase inicial da aula, consegui registar as presenças sem 

ajuda dos alunos, o que é algo de positivo nesta fase e que permite 

rentabilizar o tempo da aula. No entanto, esta fase demorou um pouco 

mais. Por ter insistido repetidamente com as alunas, para cumprirem as 

regras de segurança. Sobretudo em relação ao uso de brincos e piercings 

durante a aula. Algo que após alguma resistência por parte delas e 

igualmente minha, acabaram por ceder e cumpriram com as regras. (…) 

(…) De seguida, a aula iniciou-se com a minha instrução do exercício de 

aquecimento, a qual pensava ter sido clara, pois ninguém levantou dúvidas 

quando perguntado. Algo que acabou por não acontecer, pois tive de parar 

o exercício 1 minuto depois e reunir toda a turma, para voltar a reforçar e 

repetir a instrução. (…) 

(…) Quanto à transição deste exercício para o seguinte, assim como à 

organização do mesmo, foram fatores onde senti algumas adversidades. 

Porque o tempo de formação das equipas foi demasiado longo, na minha 

opinião. Devido ao número ímpar e reduzido de alunos em relação ao 

esperado, mas também a uma maior distração e falta de colaboração por 

parte dos alunos, neste período (…) “ 

(Reflexão da aula nº05 e 06 – 25/09/2018) 

Posteriormente e numa fase intermédia do ano letivo, as preocupações e 

estruturação das reflexões, começaram a redirecionar o seu enfoque. 

Passando assim a refletir sobre diferentes aspetos didáticos e instrucionais. Os 

quais foram a organização e gestão da aula, a instrução, o feedback e a 
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adequação dos exercícios. Onde procurei compreender quais as maiores 

dificuldades sentidas e a que nível. De modo a conseguir evoluir e reajustar o 

processo de E/A, com recurso à literatura, para que tivesse mais sucesso. Este 

tipo de análise mais estruturada, como foco em áreas específicas, também 

revela ser um fator que incrementa as capacidades de reflexão do EE (Poom-

Valickis & Mathews, 2013). Algo que acabou por ocorrer e possibilitou uma 

maior clareza sobre os aspetos onde deveria intervir.  

“ (…) No que respeita à organização/gestão da aula e dos alunos, a 

estratégia que foi uma mais-valia nesta aula foi a definição de 

grupos/equipas de trabalho, logo na fase inicial. O que permitiu uma 

rentabilização das transições e consequentemente, do tempo de 

empenhamento motor e de exercitação. (…) 

 (…) Relativamente à instrução e aos momentos de explicação dos 

exercícios, procurei continuar a apostar na brevidade dos mesmos, através 

do fornecimento das componentes críticas essenciais na explicação dos 

exercícios. Procurando, posteriormente, observar se as mesmas estavam 

a ser cumpridas. (…) 

(…) Em relação ao feedback, nesta aula procurei continuar a diferenciar 

os momentos de fornecimento do mesmo. Providenciando os mesmos 

tanto individualmente, como em grupo e para toda a turma. (…) 

(…) Ainda em relação à adequação dos exercícios, esta foi uma aula 

onde o jogo e as formas simplificadas do mesmo foram privilegiados. Pois 

o espaço designado é propício à realização de jogo com as melhores 

condições. Motivo pelo qual, esta aula teve um período temporal alargado 

para a realização de jogo, tanto de basquetebol como de andebol. “ 

(Reflexão da aula nº81 e 82 – 26/02/2019) 

“ (…) Relativamente à organização/gestão da aula e dos alunos, os 2 

grupos foram formados novamente, consoante os níveis de desempenho. 

De forma a poder existir uma exercitação homogênea e possibilitadora do 

desenvolvimento de todos os alunos. Mas também, porque no momento de 

avaliação, a avaliação dos alunos será efetuada igualmente, em grupos 

homogéneos. Para todos terem a oportunidade de demonstrarem as suas 

capacidades. Também segundo Martins et al. (2017), este tipo de 

organização poderá ser relevante, tanto para avaliar os alunos num 

contexto em que estes têm oportunidade de realizar a tarefa com outros 

apenas do mesmo nível, maximizando as oportunidades para assumirem o 

protagonismo na ação; como para desenvolver aprendizagens de 

conteúdos específicos. (…) “ 
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(Reflexão da aula nº89 e 80 – 15/03/2019) 

Quanto à fase final do ano letivo, a minha atenção relativamente às 

reflexões, transitou para a qualidade e eficácia dos processos instrucionais. 

Nomeadamente na transmissão de informação e fornecimento do feedback. 

Pois foram as variáveis que assumi como mais relevantes, devido à 

importância que o processo de instrução assume na orientação da 

aprendizagem dos alunos, de acordo com os objetivos pretendidos (Rink, 

1993).  

“ (…) Para ser o mais conciso possível neste momento de instrução, foi 

necessária uma breve recapitulação da 1ª jornada e das dificuldades 

demonstradas por cada equipa. Para poder assumir uma postura mais 

interventiva e lúcida em relação a cada equipa e as suas particularidades. 

 (…) Onde à semelhança das aulas anteriores, procurei fornecer 

indicações e feedbacks, a nível diferenciados (equipa, treinadores e 

individual). Cada um com diferentes propósitos. Mas nesta aula a grande 

diferença a nível da qualidade do meu feedback, foi recorrer às 

experiências do jogo (1ª jornada) e das dificuldades que eu destaquei no 

mesmo, em cada equipa. De modo aos alunos relembrarem os problemas 

enunciados e saberem exatamente onde focarem a sua atenção, durante a 

exercitação. Assim como, dos problemas a resolver a nível de equipa, para 

que as suas ações no jogo sejam mais eficazes. Onde o reforço destas 

componentes junto dos treinadores foi essencial. Para garantir o reforço 

contínuo das mesmas, quando estivesse junto de outra equipa. (…) “ 

(Reflexão da aula nº111 e 112 – 07/05/2019) 

Com o decorrer do ano letivo, existiu assim um crescimento do meu 

sentido crítico e espírito reflexivo. Onde as prioridades das reflexões se foram 

alterando. Conseguindo reproduzir um processo reflexivo, cada vez mais 

focado nos pontos a desenvolver. Afastando-me da descrição dos 

acontecimentos. O que permitiu que existisse um grande DP da minha parte. 

Pela procura de uma melhoria constante através da otimização das minhas 

práticas em aula. Pois a atribuição de importância à reflexão durante a 

preparação profissional, pode assistir os professores na consciencialização das 

qualidades dos seus alunos, permitindo que orientem o seu processo de E/A da 

melhor forma (Korthagen & Vasalos, 2005). 
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4.1.5 Observação 

A observação também foi uma das tarefas, que esteve presente ao longo 

de todo o EP, estando esta intimamente associada ao processo de reflexão. 

Como está expresso nas normas orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1), 

o EE deve “elaborar os planos de observação sistemática e realizar as 

respetivas observações.” (p.5). Portanto, em cumprimento com as normas 

estabelecidas, foram efetuadas observações as respetivas observações dos 

colegas estagiários (CE). Assumindo-se como tarefas bastante relevantes para 

o meu processo de DP.    

Segundo Mendes et al. (2012) o processo de observação é um 

instrumento adaptado ao contexto da ação, que permite detetar informações 

para posteriormente serem organizadas, compreendidas e relatadas. De 

acordo com Caires (2001), a observação da atuação de um CEs, confronta-nos 

com situações análogas às experienciadas na nossa prática, permitindo uma 

consciencialização acerca da complexidade das mesmas, de eventuais 

dificuldades a sentir e interpelar a probabilidade de sucesso. Onde a 

identificação com os nossos CEs e com as situações vivenciadas nas suas 

aulas, foram um meio de refletir sobre as nossas práticas e como otimizar as 

mesmas.   

Como tal, as observações das aulas foram efetuadas de forma informal e 

formal. Relativamente ao processo informal, este decorreu através da 

observação das aulas dos CEs, para além das dez observações formais, 

estipuladas para cada EE no início do ano letivo. Sendo estas bastante comuns 

e perfazendo a maioria das observações realizadas. Neste tipo de observação, 

existiu um clima mais casual, onde eram discutidas as situações que ocorriam 

no momento, entre os observadores. Transmitindo as mesmas no final das 

aulas, ao EE que orientou as mesmas. De modo a poder refletir e otimizar as 

suas práticas. Quanto às observações formais, como mencionei anteriormente, 

foram elaboradas dez sobre cada CE, com recurso a instrumentos de 

observação comuns entre o NE. Estes instrumentos foram distintos consoante 

a fase do ano letivo. Pois como afirma Rink (1993), o instrumento usado para 

observar, dependerá do foco e objetivo da observação.  
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Portanto, na fase inicial do ano letivo, foi utilizada uma grelha de 

observação bastante sistematizada. A qual analisava fatores relacionados com 

o controlo da turma (e.g., O professor atenta constantemente à prática dos 

alunos), ações do professor e alunos (e.g., O professor movimenta-se e 

posiciona-se adequadamente pelo espaço; Os alunos realizam os exercícios 

com empenho) e com os exercícios (e.g., Os exercícios adequam-se ao espaço 

da aula). Sendo estes atribuída uma pontuação de 1 (Não concretiza) a 3 

(Concretiza bem), a cada uma destas variáveis, consoante o grau de 

concretização das mesmas. Revelando-se como observações de fácil registo e 

reflexão, pois direcionavam este processo para conteúdos específicos. A partir 

do 2º período letivo, a grelha de observação passou a ter um cariz mais 

abrangente tanto a nível de registo como nos conteúdos. Quanto aos 

conteúdos presentes nestas grelhas, estes englobavam a gestão e organização 

da aula, a utilização e qualidade dos processos instrucionais e a adequação 

dos exercícios. Mas com o registo a ser de forma não sistemática, apenas 

relatando as situações que encarávamos como relevantes. Algo que tornou o 

processo de observação mais rico, pois cada EE entende as situações, 

conforme as suas conceções. O que posteriormente possibilitava um debate 

em NE, com mais perspetivas acerca do mesmo tema.  

Este processo de observação foi bastante regular e em conjunto com a 

reflexão, foram ferramentas cruciais para o meu DP e para a melhoria 

constante das minhas práticas. Através da observação consegui adquirir uma 

noção acerca de situações que ocorriam nas minhas aulas, visualizando-as 

acontecer com os meus CEs. Algo que de outra forma, não seria tão 

esclarecedor. Permitindo igualmente antecipar e precaver eventuais 

adversidades. Para além de, possibilitar o DP dos CEs, através da partilha de 

informações e de debates baseados nos temas observados. Como refere 

Nóvoa (2009) a complexidade do trabalho escolar exige um aprofundamento 

das comunidades de prática, objetivando transformar a experiência coletiva em 

conhecimento profissional, sendo esta reflexão coletiva que atribui sentido ao 

DP dos professores. 
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4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

Os encargos dos professores não se esgotam no planeamento, realização 

e avaliação do processo de E/A. Onde as atividades não letivas também 

constituem uma parte significativa das suas tarefas, a nível do contexto escolar 

e educativo. De acordo com as normas orientadoras do EP (ver nota de rodapé 

nº/1), a participação na escola e relação com a comunidade “engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo EE, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar (…) um melhor conhecimento das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” (p.6).  

Dessa forma, as ações de maior relevo nas quais participei foram: as 

atividades organizadas pelo departamento de EF e pela EC, a direção de 

turma, da turma residente e os conselhos de turma da mesma e ainda as 

reuniões do departamento de EF. Constituindo-se como momentos de 

aprendizagem, de integração e de socialização. Traduzindo-se esta 

socialização profissional, como a procura de aceitação e de pertença por parte 

da comunidade educativa, de modo a afirmarmo-nos como professores, 

perante a mesma e nós próprios (Graça, 2014).  

Como tal, a participação neste conjunto de atividades não letivas permitiu 

que entendesse a profissão docente, nas suas múltiplas vertentes. Para além 

de, ter possibilitado a minha integração na comunidade educativa. Em conjunto 

com a aquisição de um entendimento sobre a mesma. O que contribuiu 

bastante para o desenvolvimento de um processo de E/A significativo para os 

alunos, como para o meu processo de formação e DP. 

4.2.1 Atividade ecológica 

Esta atividade ocorreu durante a manhã, do dia 23 de novembro de 2018, 

em detrimento das aulas número 37 e 38. A qual consistiu numa ação, 

transversal a todas as disciplinas, de reflorestação de uma área na cidade de 

Braga. Tendo dessa forma de acompanhado e assistido os alunos. A atividade 

foi promovida pela EC, integrando-se no âmbito do “Projeto de Autonomia e 
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Flexibilidade Curricular”3, convergindo com o “Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”4, com as “Aprendizagens Essenciais”5 e ainda com a 

“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”6. Mais concretamente, 

com os pontos da Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Estes 

mesmos documentos orientadores objetivam a formação holística e 

humanística dos alunos, de modo a assumirem a sua cidadania. Mas também o 

respeito pelos valores democráticos, humanos e ambientais. 

Dessa forma, procedi ao acompanhamento da turma no contexto desta 

iniciativa, que decorreu num terreno próximo da EC, a cerca de 5 minutos da 

mesma. A qual empreendeu na plantação de árvores de espécies autóctones. 

Uma iniciativa que também foi apoiada pela Câmara Municipal de Braga, 

estando assim presente um dos vereadores. Esta revelou-se como uma 

excelente iniciativa para promover uma formação integral dos alunos e mais 

especificamente, uma consciência ambiental e ecológica. Algo cada vez mais 

importante para a conservação do planeta terra. Permitindo aos alunos ter uma 

experiência, que os fará sentir, que contribuíram um pouco mais, para ajudar o 

ambiente. Possibilitando-lhes igualmente, deixarem a sua marca num local 

específico e na vida da cidade de Braga. 

No entanto, também acabou por ser uma oportunidade para poder 

aprofundar o meu relacionamento com os alunos da turma. Para conhecer os 

mesmos fora do contexto de aula e para eles conhecerem um pouco mais de 

mim. Conseguindo assim, experienciar vários momentos de convívio mais 

informal e individual com bastantes alunos. O resultou na aquisição de 

informações, relativas às suas personalidades e particularidades. Sendo 

igualmente importante, para entender as grandes dinâmicas desta turma e os 

diferentes grupos que a constituem. Algo que até à data não tinha sido 

percetível com clareza. Mas através deste momento, foi possível observar os 

                                                           
3 In Ministério da Educação. (2017). Despacho nº 5908/2017, de 5 de Julho. Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 

13881. 
4
 In Ministério da Educação. (2017). Despacho nº 6478/2017, de 26 de Julho. Diário da República, 2.ª série, n.º 143, 

15484. 
5
 In Ministério da Educação. (2018). Despacho nº 8476/2018, de 31 de Agosto. Diário da República, 2.ª série, n.º 168, 

24652-(14). 
6
 In Ministério da Educação (2016). Despacho nº 6173/2016, de 10 de Maio. Diário da República, 2.ª série, n.º 90, 

14676. 
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comportamentos dos diferentes alunos da turma. O que foi uma mais-valia para 

o controlo das aulas, constituição de equipas e dinâmicas em grupo. Pois 

facilitou a influência dos alunos com caraterísticas de liderança, para os 

restantes seguirem o seu exemplo. Assim como o relacionamento entre 

diferentes elementos da turma, que geralmente não convivem. 

Durante esta atividade também pretendi dar o exemplo à turma. Porque a 

maioria dos alunos estava bastante inibida e desorientada, em relação ao que 

fazer. Portanto, empreendi em dar o primeiro passo e ajudar a plantar a 

primeira árvore. Mas visto que esta era uma atividade destinada aos alunos, de 

seguida, incentivei e organizei cada um dos alunos para que participassem na 

realização das tarefas necessárias. O que fez com que a timidez inicial 

desaparecesse e os próprios alunos tomassem a iniciativa, de se ajudarem 

mutuamente. Principalmente no fecho das escavações. Deixando-me satisfeito, 

o facto de ver a maioria dos alunos a prestar-se à realização da atividade. 

Chegando mesmo a ser dos últimos a sair do local, onde a mesma decorreu. 

Assim, através desta atividade foi possível realizar um momento de 

formação cívica dos alunos. Mas também de reforço das minhas ligações com 

os alunos da turma e mesmo entre os próprios., Constituindo-se como um 

momento rico em formação, igualmente para mim. Pois pude aprender mais 

sobre os meus alunos. Tendo ainda a oportunidade de participar numa 

iniciativa que envolveu a comunidade escolar e educativa, com um objetivo em 

comum. O de preservar e reabilitar o meio ambiente. 

4.2.2 Feira de multiactividades 

A feira de multiatividades decorreu durante a manhã, do dia 13 de 

dezembro de 2018, perfazendo a 1ª atividade organizada pelo departamento 

de EF. Esta constitui-se por um circuito com 13 estações com atividades de 

âmbito desportivo (e.g., tiro com arco; estafetas entre obstáculos), 

habitualmente pouco experienciadas pelos alunos. Nas quais as diferentes 

equipas participantes tinham como objetivo realizar a prova no menor tempo 

possível ou alcançar a maior pontuação possível. Produzindo todas estas 

atividades uma pontuação que contribuiu para o somatório final, gerando a 

classificação geral das equipas. A nossa participação como NE neste evento 
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passou pela divulgação do mesmo nas aulas e pela colaboração no dia do 

mesmo. Pois o PC expressou que numa fase inicial, deveríamos observar e 

aprender as dinâmicas e tarefas da organização, e realização deste tipo de 

atividades. Para posteriormente procedermos à organização de um evento 

semelhante. Uma conceção que para mim faz todo o sentido. Pois seria 

bastante difícil a organização de uma atividade semelhante, sem qualquer tipo 

de contextualização com os seus processos e com a comunidade envolvente. 

Quanto à função que assumi no dia do evento, em conjunto com um 

colega, ficámos encarregues de controlar e gerir uma das estações. A qual era 

uma prova de estafetas, onde os alunos tinham de carregar os colegas nas 

suas costas. O que nos incumbiu de registar os tempos efetuados pelas 

equipas e gerir, tanto as chegadas como saídas das equipas, da estação. 

Garantindo que a mesma não ficava sobrelotada e possibilitando uma 

deslocação fluída das equipas, entre todo o circuito. Já com a nossa atividade 

concluída, passámos de seguida para outras estações que necessitavam de 

assistência, devido à grande concentração de alunos nas mesmas. Finalizando 

a nossa colaboração na feira de multiatividades, através da transmissão dos 

resultados da nossa estação ao professor que efetuou o somatório final e a 

classificação geral. Onde durante a execução deste processo por parte do 

mesmo, observamos as ações necessárias para tal acontecer. Sendo este um 

processo relativamente simples, tratando-se apenas de um somatório das 

prestações das equipas em todas as estações. 

Esta foi um evento que reuniu bastantes alunos para a sua realização, 

ditando o sucesso do mesmo e da sua divulgação. Revelando igualmente um 

grande entusiasmo dos alunos da EC, perante as atividades de teor desportivo. 

Onde a fomentação da prática de atividade física foi um tema adjacente ao 

evento. Assumindo-se como uma excelente forma de terminar o 1º período 

letivo, num clima lúdico e de festividade. Este foi também o 1º contacto com 

uma atividade deste género no contexto da EC. Permitindo reter aprendizagens 

para futura aplicação e contribuir para o meu DP.  
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4.2.3 Peddy-Paper “ A viagem” 

No início do ano letivo, foi acordado em reunião com o PC que o NE iria 

desenvolver uma atividade em nome do departamento de EF, mas de forma 

independente. De maneira a conseguirmos experienciar os processos e 

responsabilidades que tal acarreta. Portanto, ficámos assim encarregues do 

planeamento, organização e gestão de um peddy-paper, a realizar no 2º 

período letivo.  

Assim sendo, foi necessário iniciarmos o planeamento desta atividade. O 

qual se operou, numa primeira fase, através da definição dos percursos e 

respetivo guião do peddy-paper. O que obrigou ao nosso deslocamento pela 

cidade de Braga, para encontrarmos os locais mais relevantes para a 

realização de atividades. Assim como, para a colocação de questões, de modo 

a que estas fossem pertinentes e dessem a conhecer melhor a cidade aos 

alunos. Numa segunda fase e após a definição das componentes já referidas, 

foi necessário definir as atividades desportivas a realizar, em cada uma das 5 

estações. Para além de elaborarmos um para cada uma das atividades, que 

explicitava os seus objetivos. Assim como, um regulamento geral para o 

evento. No qual foram indicadas as ações e precauções que os alunos 

deveriam tomar, mas também a forma como a classificação final seria obtida. 

Já na fase mais direcionada para a organização do evento, foi elaborado 

um documento expressando os recursos materiais e humanos necessários, 

para cada uma das estações. Tal como, fichas de controlo de cada uma das 

atividades destas estações. De forma a monitorizar as equipas, as suas 

prestações e horários de chegada e saída. Quanto à divulgação deste evento, 

esta não foi efetuada por nós. Iniciando-se desde o 1º período, através do 

departamento de EF, que fez questão de colocar cartazes informativos.  

Assim com o processo de planeamento e organização do evento 

completamente definidos, este evento estava preparado para decorrer. Onde o 

tema acordado para o peddy-paper foi “A viagem” por Braga. Onde as equipas 

partiriam por dois percursos em sentidos inversos, com um minuto de intervalo 

entre cada saída. De maneira a todas as equipas conseguirem sair da EC num 

período de 60 minutos e completarem o percurso, de aproximadamente 9 km, 
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em cerca de 2 horas e 30 minutos. Com a interrupção do trajeto em 5 estações, 

com atividades desportivas e lúdicas que influenciariam a pontuação. Mas que 

de igual forma, proporcionariam um evento mais entusiasta e motivador. 

No entanto, após este evento estar plenamente pronto para ocorrer, 

surgiu um impedimento. A direção geral dos estabelecimentos escolares 

(DGEstE) emitiu um comunicado que, impedia a saída de alunos dos 

estabelecimentos escolares, em atividades letivas e não letivas, sem o 

acompanhamento de funcionários ou professores. O que foi uma decisão 

inesperada e que veio impedir a realização do peddy-paper. Mesmo após o 

diretor da EC ter procurado reverter a situação. Porém, nenhuma resposta 

chegou por parte da DGEstE, o que obrigou ao adiamento e posterior 

cancelamento deste evento.  

Algo que foi bastante desagradável. Sobretudo porque já estavam 

reunidas todas as condições necessárias para a sua realização. Ficando assim 

incompleta a nossa participação, na organização deste evento. Onde teria sido 

bastante proveitoso, vivenciar o processo de gestão e conclusão do evento. 

Ainda assim, esta revelou-se como uma experiência de destaque no nosso 

processo de formação. Onde foram adquiridas as bases necessárias, para a 

organização de eventos no contexto escolar. Uma tarefa que os professores de 

EF efetuam recorrente.  

4.2.4 Acompanhamento da Direção de Turma 

A direção de turma é uma das funções que está diretamente associada à 

profissão de docente. Como tal, de modo a ter um EP que realmente 

representasse o contexto real de escola e da prática docente, esta foi uma das 

áreas, na qual tive uma formação específica. Onde a partir do 2º período letivo, 

passei a acompanhar e auxiliar a diretora de turma (DT) da minha turma 

residente, no desempenho das suas funções. De modo a compreender as 

obrigações de um DT e adquirir as competências necessárias, para a execução 

deste cargo.  

Assim, o DT carateriza-se por assumir um encargo de gestor pedagógico, 

através da relação estabelecida com os alunos, com os encarregados de 

educação (Enc. Ed.) e com os restantes professores da turma (Boavista & 
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Sousa, 2013). Segundo os mesmos autores, o DT posiciona-se numa estrutura 

pedagógica de gestão intermédia da escola, maioritariamente centrada nos 

alunos e na sua gestão. Sendo um elemento fulcral na mediação de conflitos, 

tanto no recinto escolar, como em toda a comunidade educativa. Para além 

deste papel, o DT comporta ainda bastantes funções burocráticas. 

Quanto ao acompanhamento da DT, esta foi uma etapa bastante 

proveitosa a nível da aquisição de conhecimentos específicos. Pois a DT 

permitiu que assumisse um papel relevante neste processo. Através da 

execução de diversas tarefas, apenas inerentes aos diretores de turma, da 

partilha de experiências como DT e sobre os acontecimentos, que ocorreram 

ao longo do ano letivo com a turma. As tarefas executadas dentro deste 

contexto foram maioritariamente: a justificação de faltas; a comunicação das 

mesmas aos Enc. Ed., quer por correspondência, quer por via telefónica; a 

organização do dossier de turma, arquivando todos documentos relativos aos 

alunos e à turma; as receções particulares dos Enc. Ed.; a preparação das 

reuniões de Enc. Ed. e dos conselhos de turma. 

“ No que respeita ao acompanhamento da D.T. nesta semana, as 

atividades realizadas consistiram novamente na justificação e 

comunicação de faltas. Onde o maior relevo desta sessão, vai para a 

comunicação de faltas aos encarregados de educação. Processo que 

também já começo a dominar. Mas que é bastante importante para os e.e 

tomarem conhecimento do número de faltas dos seus encarregandos. Ao 

mesmo tempo que, têm noção de como o processo de aprendizagem está 

a decorrer. Pois as faltas às aulas são um fator que influencia diretamente 

esse processo. Esta comunicação torna-se assim numa ferramenta que os 

diretores de turma poderão usar para chamar a atenção dos e.e, 

relativamente à existência de situações que necessitam de ser corrigidas. 

(…) “ 

(Relatório/Reflexão da participação na escola 3ª semana – 05/02/2019) 

A maioria destas tarefas é de teor burocrático e de fácil compreensão. No 

entanto, a receção de Enc. Ed. foi a que se destacou, como mais relevante 

para mim. Pois este é um meio de excelência, para estreitar relações entre o 

DT e os Enc. Ed., onde as informações transmitidas nestes momentos são de 

importância acentuada. Permitindo ao DT e ao Enc. Ed. cruzar informações, de 

maneira a compreenderem o estado, em que o aluno em questão, se encontra. 
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Tanto a nível do contexto escolar, como do extraescolar. O que possibilita ao 

DT adquirir um entendimento aprofundado de cada um dos alunos. Para que 

consiga garantir que o processo de E/A e as condições de aprendizagem, de 

todas as disciplinas, estejam devidamente adaptadas aos alunos em questão, 

em todos os momentos. Através de uma articulação com os professores das 

restantes disciplinas. Acentuando-se desta forma, o papel que o DT assume 

enquanto gestor pedagógico e a importância adjacente às relações que 

estabelece, com os vários intervenientes da comunidade educativa.  

“ (…) Sem dúvida, que a reunião com os e.e consistiu num maior 

momento de aprendizagem. Destacando-se também como uma das 

tarefas de maior relevo, enquanto diretores de turma. Assim como, de 

maior influência no processo de acompanhamento dos alunos. Pois os e.e 

são os seus responsáveis e quem os conhece intimamente. Através deste 

momento com os e.e foi possível observar, como o diálogo com os 

mesmos é importante. De modo a existir um acompanhamento do estado 

de situação dos alunos e se necessário, se produzirem as mudanças 

pretendidas. Este é também um exemplo de como se produzem algumas 

das relações e contactos, entre os diferentes membros da comunidade 

educativa. Mas também da significância de um bom funcionamento de toda 

a comunidade, para que o sucesso escolar seja alcançado e os alunos 

sejam devidamente auxiliados por todas as estruturas, para que tal 

aconteça. (…) “ 

(Relatório/Reflexão da participação na escola 2ª semana – 29/01/2019) 

“ (…) A tarefa mais relevante foi claramente, o atendimento de um 

encarregado de educação. Onde foi possível aprofundar o conhecimento 

acerca do encarregando em questão e do contexto, onde o mesmo está 

inserido, para além do escolar.  

O que é sempre uma excelente oportunidade para compreender melhor, 

determinadas atitudes e comportamentos, por parte dos mesmos. Algo que 

ocorreu e permitiu-me obter um entendimento, que não tinha em relação 

ao mesmo. O que leva sempre a uma reflexão das nossas práticas e 

atitudes enquanto docentes, perante determinados alunos. Que por vezes 

poderemos estar a esquecer-nos, despropositadamente, que os alunos 

têm muitas mais variáveis na sua vida para além da escola e da nossa 

disciplina. As quais os poderão afetar em determinados momentos e 

conduzir a atitudes/ações fora do normal. Portanto é sempre importante 

relembrarmo-nos de tal. 

Para além deste fator, esta também foi uma oportunidade para 

exprimir ao encarregado de educação certas preocupações em relação ao 

seu encarregando. O que é muito mais proveitoso, para os mesmos 
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tomarem conhecimento e poderem assistir os encarregandos no seu 

processo de melhoria constante. Porque são as pessoas mais próximas 

dos mesmos, que convivem diariamente com eles e poderão ter uma 

grande preponderância nas alterações que necessitam de ser efetuadas.” 

(Relatório/Reflexão da participação na escola 7ª semana – 12/03/2019) 

Devido ao período extenso de tempo dedicado ao acompanhamento da 

direção de turma, consegui assimilar a maioria das funções que o cargo de DT 

acarreta. Para além de me permitir acessar a informações, que possibilitaram 

uma adaptação do processo de E/A e das minhas práticas, de acordo com as 

situações que foram ocorrendo dentro do contexto da turma e em casos 

particulares. Esta função também facilitou o meu entendimento, relativo às 

diversas funções que os professores assumem no contexto escolar, para além 

da lecionação das aulas. Sendo o cargo de DT um dos mais comuns e 

recorrentes, que a maioria dos professores assume em todos os anos letivos. 

Para a execução desta função são necessárias qualidades pessoais como a 

dedicação, a capacidade de comunicação e a de negociação, onde os 

indivíduos com caraterísticas de liderança se destacam (Sá, 1996). A reflexão 

sobre as capacidades de coordenação e de relacionamento também são 

fundamentais, tanto para nortear consistentemente o processo de E/A; como 

para promover a determinação uníssona de processos pedagógicos que visem 

a aprendizagem; e para garantir o sucesso da intervenção pedagógica 

(Clemente & Mendes, 2013).   

4.2.5 Conselhos de turma  

Os conselhos de turma (CT) foram momentos relevantes dentro do EP, 

tanto para um entendimento mais claro da função de DT, como para 

compreender o processo de avaliação e classificação dos alunos, na sua 

plenitude. Foi nos CT, que no final de cada período letivo, se decidiram as 

classificações a atribuir a cada aluno, em todas as disciplinas. Para além de 

poderem ser realizadas reuniões intermédias. De maneira acessar o estado da 

turma e das estratégias implementadas na mesma. No entanto, estas não são 

as únicas tarefas a realizar dentro dos mesmos. Onde também existem 

diversos cargos que assumem destaque nestas reuniões.  
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Desta forma, nos CT marcam presença os professores de todas as 

disciplinas, incluindo o DT, que orienta e modera a reunião. Em adição a 2 

representantes dos Enc. Ed. e 1 representante dos alunos da turma, 

geralmente o delegado da mesma. Existindo igualmente uma ordem de 

trabalhos em cada reunião, adaptada às diferentes entidades presentes em 

cada momento. Como tal, na fase inicial dos CT de final do período, procede-se 

à leitura da ata relativa ao CT anterior. Assim como à comunicação de 

informações, referentes a atividades a realizar (e.g., eventos desportivos, 

visitas de estudo), à apreciação global da turma e à identificação de 

dificuldades de aprendizagem da turma. Estas informações são transmitidas 

perante todos os membros do CT, anteriormente referidos. Onde de seguida, 

os representantes dos Enc. Ed. e dos alunos têm oportunidade de comentar e 

debater os assuntos comunicados.  

De seguida, estes representantes abandonam a reunião, ficando apenas 

os professores de todas as disciplinas. Sendo de seguida efetuado um balanço 

dos planos e estratégias implementados para colmatar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, para promover a componente da cidadania e 

desenvolvimento, e ainda o desenvolvimento da articulação curricular. Para 

respetivamente continuar a promover os mesmos, ou reformular as 

metodologias. Finalizando-se a reunião com a avaliação e classificação dos 

alunos e a análise de casos particulares, caso existam. Constituindo-se esta 

última parte, como a fundamental e mais complexa da reunião.  

No momento de avaliação e classificação dos alunos, são analisadas as 

propostas de classificação apresentadas pelo professor de cada disciplina, as 

informações justificativas das mesmas e a situação global do aluno. Pois é o 

CT que valida ou não, as mesmas e gera a classificação final, devidamente 

fundamentada. Sendo deste órgão a responsabilidade de atribuição das 

classificações, independentemente da disciplina em questão. O que é mais 

uma prova, da importância do trabalho cooperativo no contexto escolar, das 

comunidades de prática e da reflexão coletiva (Nóvoa, 2009).  

Relativamente ao último CT do ano letivo, este destacou-se pelo facto de 

a turma residente ter disciplinas terminais, com realização de exames nas 
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mesmas, devido à conclusão do 11ºano. Dessa forma, este fator teve uma 

preponderância no momento da definição das classificações de todas as 

disciplinas. Pois em casos particulares, devidamente justificados, foi necessário 

um ajustamento entre as diferentes classificações, de modo a garantir que os 

alunos poderiam realizar o exame ou transitar de ano escolar. Uma tarefa que 

se revelou bastante complexa e necessitou da colaboração de todos os 

professores. De maneira a conseguirem efetuar um processo de classificação 

ponderado, que garantisse as melhores condições para os alunos. Para além 

de a classificação do 3º período letivo ser aquela que fica regista, para efeitos 

da média do ensino secundário. Algo que, também influenciou este processo. 

A oportunidade de marcar presença em todos os CT, como se fosse um 

elemento constituinte do mesmo, apesar de ser um EE, permitiu que 

aprofundasse o meu processo de DP. Nomeadamente no entendimento de 

como todo o processo de avaliação e classificação dos alunos ocorre. Para 

além de compreender o papel do DT na preparação e orientação de todos os 

CT. Constituindo-se assim o CT como uma assembleia, que procura garantir 

que o processo de E/A reúne as condições necessárias, para o sucesso dos 

alunos em todas as disciplinas. Em conjunto com a tomada de decisões em 

questões relativas à turma, coordenando e concluindo ainda o processo de 

classificação.  

4.2.6 Reuniões do departamento de educação física 

Quanto às reuniões do departamento de educação física, estas foram 

realizadas, maioritariamente, no início do ano letivo. Portanto, também 

funcionaram como uma primeira forma de indução profissional. Consistindo 

igualmente no primeiro contacto, com uma das componentes não letivas 

inerentes aos professores. Estas reuniões permitiram observar e participar no 

processo de tomada de decisões. As quais foram relativas à definição do plano 

anual de atividades do departamento, a questões relativas ao desporto escolar 

e sobretudo, ao estabelecimento de novos critérios de avaliação. Este último 

motivo levou à realizam de diversas reuniões, de maneira a que através do 

debate, as propostas apresentadas fossem melhoradas e aprovadas.  
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“ (…) Os temas tratados nesta reunião foram mais diversificados e 

complexos, motivo pelo qual, se gerou bastante discussão em torno dos 

mesmos. Os grandes assuntos foram os planos curriculares e sobretudo, 

os critérios de avaliação a serem usados pelos professores do 

departamento. Neste tema, a grande problemática centrou-se na criação 

de referenciais orientadores da classificação dos alunos. Mais 

especificamente nas normas que a orientariam. Ou seja, se seriam 

referenciais orientados para os resultados ou para o processo 

(aprendizagem).  

Uma discussão bastante pertinente e enriquecedora para nossa 

formação. (…) Penso que deverá ser encontrado um balanço relativamente 

ao encontro de um possível referencial das classificações. 

Preferencialmente, cada vez mais orientado e centrado na aprendizagem 

dos alunos. Mas onde os bons alunos não deverão ser desvalorizados, 

pelo contrário. Apesar de reconhecer que estas duas opiniões possam ser 

antagonistas na maioria dos aspetos.  

Reforçando assim a dificuldade deste processo. Devido a esta mesma 

razão, nesta reunião o departamento decidiu nomear uma comissão, para 

elaborar estes referenciais da avaliação dos alunos. Depositando assim 

nos eleitos, a confiança para construírem uma proposta de sucesso. Para 

posteriormente ser apresentada perante todos os membros do 

departamento, com a finalidade de ser aprovada ou reformulada.” 

(Relatório/Reflexão Reuniões da 1ª semana de EP – 13/09/2018) 

“ (…) O ponto central da mesma foi a aprovação dos critérios de 

avaliação, a entrar em vigor neste ano letivo e já neste 1º período. Os 

mesmos foram elaborados por uma comissão designada pelo 

departamento, de maneira a procurar redigir um documento que levasse a 

um consenso entre todos os membros. Após este não ter sido alcançado 

quando pretendido.  

Assim, após a leitura da ata da reunião anterior e das informações 

iniciais, o documento foi apresentado por um membro da comissão. Onde 

foi gerado um debate em torno das diferenciações das notas através dos 

testes de aptidão física, dentro de cada “escalão” de desempenho. Mas no 

final, todos os membros ficaram esclarecidos e atingiram uma 

concordância. Relativamente aos critérios de avaliação, gostaria de 

destacar o empenho de todo o grupo disciplinar em procurar seguir as 

indicações dos órgãos superiores, com inovação e esforço constante por 

um sistema de avaliação justo e correto. Que respeite as capacidades e 

particularidades de cada aluno. Algo que é cada vez mais discutido dentro 

do sistema educativo mas que é apenas teorizado. (…) ” 

 (Relatório/Reflexão Reuniões da 9ª semana de EP – 07/11/2018) 
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Ainda assim, estas reuniões destacaram-se pelo contacto que permitiram, 

com os restantes docentes de EF. Possibilitando experienciar um 

departamento e grupo de docentes de EF, bastante unido e com profissionais 

exemplares. Ao mesmo tempo que, viabilizou uma socialização e cooperação 

com os mesmos. O que também foi uma forma de conseguir iniciar o meu 

processo de DP e de aprendizagem prática, acerca desta componente das 

funções dos professores. Assim como, de conseguir retirar aprendizagens das 

informações e conhecimentos transmitidos por este grupo. Conhecimentos 

adquiridos, através de diversos anos inseridos na profissão e de bastante 

experiência no contexto real de ensino. O que é sempre algo valioso e que 

permitiu que adaptasse as minhas práticas e moldasse as minhas conceções 

ao longo de todo o ano letivo.  

“Neste mesmo dia deu-se a 1ª reunião do departamento de educação 

física, na qual marquei presença. Esta decorreu dentro de um bom 

ambiente, pois também foi um momento de encontro após férias e entre 

colegas professores. A fase inicial desta reunião foi a apresentação de 

todos os membros perante os colegas. Na qual todos os estagiários 

participaram igualmente e onde os professores demonstraram bastante 

interesse em conhecer-nos. Uma forma bastante positiva de iniciar o ano 

letivo e a inserção na escola como docentes, pois ficámos a conhecer 

todos os professores de ed. Física do agrupamento. (…) Seguiu-se o 

grande tema desta reunião, que foi a projeção do Plano Anual de 

Atividades do departamento. (…) Onde deu para realmente entender o 

peso da ed. Física neste agrupamento, através das atividades que 

organiza e dinamiza. Procurando promover o entre os alunos e em toda a 

comunidade educativa.” 

(Relatório/Reflexão Reuniões da 1ª semana de EP – 07/09/2018) 

 

“ (…) No entanto, neste agrupamento e mais especificamente no 

departamento de EF, nota-se uma prática de excelência e de 

desenvolvimento constante. Procurando acompanhar a evolução da 

sociedade, das práticas educativas e sobretudo dos alunos. Que na minha 

opinião é de louvar. Pois muitas vezes, a acomodação com as práticas 

vigentes acontece e é por isso, que o sistema educativo se encontra num 

ponto em que não consegue satisfazer as necessidades de todos os seus 

alunos e acompanhar a evolução social.“ 

(Relatório/Reflexão Reuniões da 9ª semana de EP – 07/11/2018) 
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4.3 Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1 Estudo de Investigação-Ação: Auto e Heteroavaliação da 

Competência para o ensino da EF a partir de Perspetivas 

Construtivistas 

 

 

 Resumo 

 O estudo em questão pretende examinar as perceções dos EE acerca do 

seu grau de competência para ensinar a disciplina de EF e se as suas práticas 

de ensino estão de encontro com uma conceção de ensino baseada no 

construtivismo. Utilizando a Autoavaliação (AA) e Heteroavaliação (HA) como 

meios para validar este objetivo, através da sua análise. Os intervenientes do 

estudo foram 3 EE do sexo masculino, com idades situadas entre os 22 e 24 

anos, encontrando-se à data do estudo a efetuar o seu ano de EP. A recolha 

de dados foi efetuada apenas num momento e no final do ano letivo, com 

recurso a um questionário baseado no Constructivist Teaching Practices 

Inventory in Elementary Physical Education (CTPI-EPE). Sendo preenchido por 

1 EE em modo de AA e por 2 EE em formato de HA, desse colega. Após a 

análise dos resultados alcançados, foi possível entender que a perceção de 

competência entre a AA e HA foi semelhante. O que pressupõe que as práticas 

de ensino do EE em questão se orientam por uma perspetiva construtivista.  

 

PALAVRAS-CHAVE: AUTOAVALIAÇÃO, HETEROAVALIAÇÃO, 

COMPETÊNCIA, CONSTRUTIVISMO, ENSINO CONSTRUTIVISTA; 

PRÁTICAS CONSTRUTIVISTAS. 
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Abstract 

This study intends to examine the perceptions of the pre-service teachers 

about their own competence level to teach physical education and if their 

teaching practices are based on a constructivist teaching perspective. Resorting 

to the Self-evaluation (AA) and the Hetero-evaluation (HA) as tools to validate 

the objectives, throughout their analysis. The subjects of this study were 3 male 

pre-service teachers, with ages between 22 and 24 years old, which were 

performing the practicum training, at the time of the study. The data was 

collected at the end of the school year, through a questionnaire based on the 

Constructivist Teaching Practices Inventory in Elementary Physical Education 

(CTPI-EPE). Which was made by one pre-service teacher as a self-evaluation 

and by the other two as a hetero-evaluation of that same colleague. After the 

analysis of the results, it was possible to realize that the perception of 

competence between the self-evaluation and the hetero-evaluation was similar. 

Illustrating that the teaching practices of the pre-service teacher upon the study 

was made, were based on a constructivist teaching perspective.         

 

KEY-WORDS: SELF-EVALUATION, HETERO-EVALUATION, COMPETENCE, 

CONSTRUCTIVISM, CONSTRUCTIVIST TEACHING, CONSTRUTIVIST 

PRACTICES. 
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4.3.1.1 Introdução 

Este estudo de investigação-ação insere-se no âmbito do EP, na área do 

DP. Tendo como objetivo principal, acessar a competência para o ensino da EF 

com base em metodologias construtivistas, através de uma perspetiva pessoal 

e externa. A investigação acerca deste tema assumiu-se como pertinente, 

devido às perspetivas e metodologias de ensino construtivistas, que têm vindo 

a emergir nos anos recentes (Brooker et al., 2000; Chen, Burry-Stock & 

Rovegno, 2000; Mesquita, 2012; Oliveira, 1997). Para além do enfoque têm 

sido dados às mesmas, nos cursos de formação inicial e no próprio processo 

de formação de professores (Batista & Pereira, 2012). Tendo a proposta deste 

estudo surgido da necessidade do EE analisar, em que medida é que as 

metodologias de ensino aplicadas nas suas aulas estavam de encontro, com 

esta dimensão construtivista do ensino. Esta avaliação dos professores e das 

suas práticas serve como uma ferramenta de diagnóstico e reflexão, para a 

melhoria do seu DP, promovendo ao mesmo tempo, uma reforma pedagógica e 

influenciando igualmente, as suas conceções acerca do processo de E/A (Chen 

et al., 2000). Burry-Stock (1995) afirma ainda que, os critérios estabelecidos 

para essa avaliação, direcionam a sua atenção dos professores para as 

práticas de ensino pretendidas. Desta forma, torna-se importante esclarecer 

quais os fundamentos e premissas das teorias, e práticas de ensino 

construtivistas. 

Teorias Construtivistas 

O construtivismo baseia-se na conceção filosófica de que o conhecimento 

é construído, em vez de ser descoberto (Fosnot, 2005). Uma conceção que 

está intimamente associada ao trabalho de Piaget (1950), que afirma que os 

novos conhecimentos são construídos e alicerçados, nos conhecimentos e 

experiencias adquiridos previamente. Um processo que Ozgul et al. (2018) 

expressam que deverá ser interpretado, articulado, reavaliado e repetido, até 

que exista uma compreensão do conteúdo em questão. O que reforça a ideia 

expressa anteriormente, relativa ao conhecimento ser um sistema de 

construção permanente. Um sistema que Chen et al. (2000) alegam, que ao ser 
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influenciado pelo conhecimento e experiências de vida anteriores, irá afetar o 

que o conteúdo a aprender e a forma como essa aprendizagem decorrerá. O 

que contribui assim para o entendimento único que cada indivíduo tem, acerca 

do mundo e do espaço que o rodeia (Burry-Stock & Oxford, 1994). No 

seguimento deste tópico, Vygotsky (1997) destacou a importância que a 

interação social e a aprendizagem cooperativa desempenham na construção 

do conhecimento. Sublinhando assim, a relação existente entre o processo de 

construção ativa do conhecimento e a influência recíproca dos contextos 

sociais (Harris & Graham, 1994). O que distingue o conhecimento como sendo 

uma atividade situada e delimitada socialmente, que poderá ser incrementada 

em ambientes autênticos e direcionados para tal (Chen et al., 2000). Como tal, 

a interação social, num contexto cultural e social comum, molda, até certo 

ponto, o sistema de construção de conhecimento dos indivíduos (Driver et al., 

1994). Sendo um contexto destes considerado como eficaz, quando os seus 

indivíduos têm oportunidade o desenvolvimento do conhecimento (Glasersfeld, 

1995).   

Práticas de Ensino Baseadas no Construtivismo 

A ideia base do construtivismo no processo educativo é de que os alunos 

são construtores ativos do seu próprio conhecimento, em detrimento de 

sujeitos passivos, apenas recetores de informação (Cobb, 1994; Prawat, 1992; 

Mesquita, 2012). Relativamente às práticas de ensino baseadas no 

construtivismo, pode-se assumir que estas assentam em três grandes 

permissas (Chen et al., 2000; Neutzling, Pratt & Parker, 2019). A primeira é que 

este tipo de práticas e metodologias de ensino deverão objetivar, que os alunos 

se responsabilizem pela própria aprendizagem, confrontando-os com 

atividades de descoberta, autorregulação e de resolução de problemas. Em 

segundo, os professores que aplicam estas práticas, deverão considerar o 

conhecimento e experiências anteriores dos alunos, para a organização de 

atividades de aprendizagem. A terceira e última é que o ensino orientado pelo 

construtivismo, deverá fornecer aos alunos oportunidades para partilhar ideias 

e resolver problemas de aprendizagem em conjunto. Segundo Dyson, Griffin e 
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Hastie (2004) nesta conjuntura necessita-se que os alunos assumam uma 

postura mais ativa, desenvolvendo a capacidade de construírem o seu 

conhecimento e de resolverem problemas, visando a sua autonomia 

progressiva no processo de aprendizagem, de maneira a conseguirem adaptar-

se às novas realidades e reagir às dificuldades impostas pelas mesmas. O que 

compactua com a perspetiva de Matos (2012), de que atualmente urge uma 

necessidade de preparar os alunos, de modo a que consigam responder às 

exigências da sociedade moderna, sendo a EF e o desporto meios de 

excelência para tal. Motivo pelo qual, diversos autores (Farias, Valério & 

Mesquita, 2018; Graça & Mesquita, 2009; Kirk, 2010; Rovegno, 1998) têm 

alertado para a necessidade e importância de uma alteração das práticas de 

ensino vigentes, de maneira a que os alunos assumam a centralidade do 

processo de E/A. Uma mudança de paradigma que Rink (2001) afirma 

legitimar-se pela necessidade de encararmos os alunos como sujeitos 

individuais, com experiências e passados únicos, assim como motivações e 

dificuldades particulares. Algo que obriga a alterações nos comportamentos e 

práticas dos professores, indo além da apresentação de tarefas de 

aprendizagem, organização e gestão da aula, e fornecimento de feedback 

(Chen et al., 2000). Precisando de assumir uma função de moderador e 

facilitador da aprendizagem (Graça & Mesquita, 2009), estimulando os alunos 

para: desenvolverem um pensamento crítico e a capacidade de resolução de 

problemas; partilharem e debaterem ideias num contexto de cooperação e 

socialização; e efetuarem uma conexão entre a aquisição e aplicação do 

conhecimento, através de exemplos relevantes, para o seu conhecimento 

prévio e experiências de vida (Grennon-Brooks & Brooks, 1993; Prawat, 1992). 

Portanto, para além de dominarem os conteúdos de ensino é fundamental que, 

os professores sejam capazes de aplicar devidamente, estratégias de ensino 

baseadas construtivismo (Chen et al., 2000). Pois segundo os mesmos 

autores, esta nova conceção de ensino originou igualmente um novo 

entendimento, acerca da competência pedagógica dos professores. 
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4.3.1.2 Objetivos do estudo 

O estudo em questão surgiu da necessidade que o EE sentiu de analisar, 

em que medida é que as práticas de ensino aplicadas nas suas aulas estavam 

de encontro com uma conceção de ensino, baseada no construtivismo. 

Pretendendo-se assim aferir, através da auto e heteroavaliação (HA) das 

mesmas, o seu grau de competência para ensinar a disciplina de EF, com base 

numa perspetiva construtivista.  

4.3.1.3 Metodologia 

Desenho do estudo 

A estruturação desta investigação assume-se como um tipo de estudo 

transversal, devido a todos os dados terem sido recolhidos num só momento 

(Bryman, 2012). Esta mesma ocasião foi após a última aula dedicada aos JDC 

(28 de Maio de 2019). Igualmente após um 3º e último período letivo onde foi 

aplicado um modelo de ensino baseado no MED, nas aulas dedicadas às 

modalidades de basquetebol e andebol.  

Participantes 

Os intervenientes deste estudo foram três EE do sexo masculino, com 

idades situadas entre os 22 e 24 anos. Todos os intervenientes encontravam-

se à data do estudo a frequentar o 2º ano, do 2º ciclo em Ensino da EF nos 

Ensinos Básico e Secundário, da FADEUP no ano letivo de 2018/2019. Para 

além de estarem a efetuar o seu EP, enquanto professores estagiários de EF, 

de turmas do 11º ano de escolaridade. Um dos EE ficou encarregue de efetuar 

a AA baseando-se nas práticas das suas aulas, enquanto os dois restantes, 

efetuaram a HA com recurso à observação das mesmas aulas.  

Instrumentos e procedimentos de Recolha de Dados 

A recolha dos dados incorporou o preenchimento de um questionário 

(Anexo 3), por parte de todos os participantes do estudo, reportando às 

práticas de ensino consumadas pelo EE em questão. O questionário em 

evidência foi o Constructivist Teaching Practices Inventory in Elementary 

Physical Education (CTPI-EPE) desenvolvido e validado por Chen et al. (2000). 
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O qual foi devidamente traduzido e formulado apenas com certas adaptações7. 

Constituindo-se por 36 itens relativos a práticas de ensino, que por sua vez, se 

enquadram em 3 subcategorias. As quais são: (1) Providencia a construção 

ativa de conhecimento em jogos e habilidades (e.g., “Providencia aos alunos 

variantes da tarefa de aprendizagem/exercício, para que os mesmos possam 

selecionar tarefas/exercícios de acordo com a sua aptidão/capacidade”), (2) 

Providencia a relevância pessoal (e.g., “Quando apresenta tarefas de 

aprendizagem, recorre a exemplos/imagens que são relevantes para as 

experiências de vida dos alunos”) e (3) Providencia a Cooperação Social (e.g., 

“Orienta os alunos na negociação das suas ideias cooperativamente, quando 

estes não concordam entre si”). Quanto à primeira subcategoria, 9 itens 

enquadram-se na mesma, igualmente 9 perfazem a segunda e a terceira é 

constituída por apenas 6. Quanto à avaliação destes itens, esta foi efetuada 

com recurso a uma escala de frequência, com uma classificação de 1 a 5 (1 = 

Nunca; 2 = Raramente; 3 = Ás vezes; 4 = Geralmente; 5 = Quase sempre). No 

momento do preenchimento dos questionários, tanto na AA como na HA, foi 

reforçado que classificassem os itens em relação à frequência, com que as 

práticas de ensino mencionadas eram efetuadas.  

Análise dos dados 

O tratamento e análise dos dados do estudo foram efetuados com recurso 

ao programa SPSS, versão 25. Onde foi efetuada a estatística descritiva dos 

dados, de maneira a obter-se a soma, média e desvio-padrão tanto da AA e 

das suas subcategorias, assim como das HA e respetivas subcategorias. 

Em adição, os 5 graus de desenvolvimento do ensino estabelecidos por 

Dreyfus e Dreyfus (1986) - (1) Principiante, (2) Principiante Avançado, (3) 

Competente, (4) Proficiente e (5) Perito - serviram como estrutura para 

categorizar a competência do EE, relativamente às práticas de ensino 

orientadas pelo construtivismo. Sendo cada uma destas categorias, 

quantificada com recurso aos métodos de percentagem de Burry-Stock (1995), 

nomeadamente, (1) Principiante (1-15%); (2) Principiante Avançado (16-30%); 

                                                           
7
 As alterações efetuadas ao questionário de Chen et al. (2000) foram relativas à exclusão de 12 

questões e de uma subcategoria, que não se enquadravam com as modalidades do estudo (i.e., JDC). 
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(3) Competente (31-69%); (4) Proficiente (70-84%); (5) Perito (85-99%). Esta 

mesma percentagem foi calculada através da divisão da soma da classificação 

dos itens, pelo resultado máximo possível, multiplicando o resultado obtido por 

100.  

4.3.1.4 Resultados 

AA do nível de competência geral em relação práticas de ensino 

baseadas no construtivismo 

A tabela 1 apresenta os valores da estatística descritiva, relativamente ao 

à globalidade dos itens presentes no questionário. Onde se encontra presente 

o número de itens dos mesmos (N), a soma e média das classificações 

atribuídas aos itens e ainda o desvio-padrão.   

 
Tabela 1 – Dados descritivos da AA do nível de competência geral em relação às práticas de ensino 

baseadas no construtivismo. 

 N Soma Média Desvio-Padrão 

AA_Global 24 74 3,08 ,83 

N – Número total de questões. 

 

Desta forma, a tabela acima expõe a perceção que o EE tem 

relativamente às suas práticas de ensino. Onde se pode observar que, a soma 

da classificação dos 24 itens perfaz um total de 74 em 120 possíveis. Para 

além de a média se encontrar nos 3,08 com um desvio-padrão de 0,83. 

Portanto, efetuando a divisão da soma da classificação dos itens (74), pela 

classificação máxima possível dos itens (120), obtém-se o valor arredondado 

às décimas de 0,62. O qual multiplicado por 100, produz o valor de 62. Um 

valor que expressa a percentagem da escala de Burry-Stock (1995). A qual 

enquadra a competência relativamente às práticas de ensino orientadas pelo 

construtivismo, nos graus de desenvolvimento do ensino, estabelecidos por 

Dreyfus e Dreyfus (1986). Como tal, com recurso a estes dados descritivos da 

AA do EE em análise, pode-se deduzir que o mesmo considera que a sua 

atuação se enquadra no grau (3) - Competente (31-69%). 
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AA do nível de competência nas 3 subcategorias das práticas de ensino 

baseadas no construtivismo 

A tabela 2 refere-se aos valores da estatística descritiva, associados às 3 

subcategorias de itens presentes no questionário. Onde se encontram 

presentes o número (N) de itens pertencentes a cada subcategoria, em 

conjunto com a soma, média e desvio-padrão das classificações atribuídas aos 

itens, em cada subcategoria. 

 

Tabela 2 - Dados descritivos das 3 subcategorias da AA do nível de competência em relação às práticas 

de ensino baseadas no construtivismo. 

 N Soma Média Desvio-Padrão 

CAC_AA 9 23 2,56 ,73 

RP_AA 9 31 3,44 ,88 

CS_AA 6 20 3,33 ,52 

N – Número de questões relativa a cada subcategoria / CAC – Providencia a construção ativa de 
conhecimento em jogos e habilidades / RP - Providencia a relevância pessoal / CS - Providencia a 
Cooperação Social / AA – Autoavaliação. 

Os resultados expressos na tabela acima exibem novamente a perceção 

que o EE tem relativamente às suas práticas de ensino, mas especificando as 

mesmas quanto às subcategorias.  

Quanto à subcategoria (1) - Providencia a construção ativa de 

conhecimento em jogos e habilidades (CAC_AA), a soma da classificação dos 

9 itens perfaz um total de 23 em 45 possíveis. Para além de a média se 

encontrar nos 2,56 com um desvio-padrão de 0,73. Assim, efetuando o 

processo de divisão e multiplicação já mencionado, obtém-se o valor de 51%. 

O qual enquadra a AA da competência nesta subcategoria no grau (3) - 

Competente (31-69%). 

Já na subcategoria (2) - Providencia a relevância pessoal (RP_AA), a 

soma da classificação dos 9 itens perfaz um total de 31 em 45 possíveis. Para 

além de a média se revelar nos 3,44 com um desvio-padrão de 0,88. Com 

recurso ao mesmo processo de divisão e multiplicação, obtém-se o valor de 

69%. O qual enquadra a AA da competência nesta subcategoria no limite 

superior do grau (3) - Competente (31-69%). 
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Ainda na subcategoria (3) - Providencia a Cooperação Social (CS_AA), a 

soma da classificação dos 6 itens perfaz um total de 20 em 30 possíveis. Para 

além de a média indicar 3,33 com um desvio-padrão de 0,52. Efetuando de 

novo o processo de divisão e multiplicação, obtém-se o valor de 67%. 

Enquadrando, mais uma vez, a AA da competência nesta subcategoria no grau 

(3) - Competente (31-69%). 

Analisando a totalidade dos dados descritos, pode-se assim entender que 

a subcategoria onde o EE se considerou mais capacitado através da sua AA, 

foi a (2) - Providencia a relevância pessoal (RP_AA). Com um valor de 69% a 

colocar o mesmo no limite superior do grau (3) - Competente (31-69%). 

HA do nível de competência geral em relação práticas de ensino 

baseadas no construtivismo 

A tabela 3 apresenta os valores da estatística descritiva, relativamente ao 

à globalidade dos itens presentes nos questionários, preenchidos pelos EE que 

efetuaram a HA. Onde se encontra presente o número de itens dos mesmos 

(N), a soma e média das classificações atribuídas aos itens e ainda o desvio-

padrão.   

Tabela 3 - Dados descritivos das HA do nível de competência geral em relação às práticas de ensino 

baseadas no construtivismo. 

 N Soma Média Desvio-Padrão 

HA_Geral1 24 77 3,21 ,93 

HA_Geral2 24 72 3,00 ,89 

HA_Total 48 149 3,11 ,91 

N – Número total de questões. 

A tabela 3 representa assim a perceção que os EE que efetuaram a HA 

tem relativamente às práticas de ensino, do EE que lecionou as aulas. De 

modo a efetuar-se uma análise específica a cada uma das HA, estas foram 

denominadas de “HA_Geral1” e “HA_Geral2”. Para além de serem conjugados 

os dados das duas, de modo a existir uma perspetiva global acerca da HA em 

si. Denominam-se esta de “HA _Total”. 
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No que respeita à “HA_Geral1” a soma da classificação dos 24 itens 

contabiliza um total de 77 em 120 possíveis. Com a média a situar-se nos 3,21 

com um desvio-padrão de 0,93. Portanto, efetuando o processo de divisão e 

multiplicação, obtém-se o valor aproximado de 64%. O qual enquadra a HA 

deste EE acerca da competência do seu colega no grau (3) - Competente (31-

69%). 

Quanto à “HA_Geral2” o somatório da classificação dos 24 itens 

contabiliza um total de 72 em 120 possíveis. Com a média a situar-se nos 3,00 

com um desvio-padrão de 0,89. O que ao obtém o valor de 60% ao efetuar-se 

o processo de divisão e multiplicação. Enquadrando assim a HA deste EE 

acerca da competência do seu colega, igualmente no grau (3) - Competente 

(31-69%). 

Já a nível da “HA_Total”, conjugando os dados das duas HA, a soma da 

classificação dos 48 itens atinge um total de 149 em 240 possíveis. Situando-

se a média nos 3,11 com um desvio-padrão de 0,91. O que efetuando o 

processo de divisão e multiplicação, atinge o valor de 62%. Enquadrando o 

processo total da HA global deste EE, novamente no grau (3) - Competente 

(31-69%). 

HA do nível de competência nas 3 subcategorias das práticas de ensino 

baseadas no construtivismo 

A tabela 4 refere-se aos valores da estatística descritiva, associados às 3 

subcategorias de itens presentes no questionário. Onde se encontram 

presentes o número (N) de itens pertencentes a cada subcategoria, em 

conjunto com a soma, média e desvio-padrão das classificações atribuídas aos 

itens, em cada subcategoria.  
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Tabela 4 - Dados descritivos das 3 subcategorias nas duas HA e no total de ambas, acerca do nível de 

competência em relação às práticas de ensino baseadas no construtivismo. 

 N Soma Média Desvio-Padrão 

CAC_HA1 9 30 3,33 1,00 

RP_HA1 9 30 3,33 1,12 

CS_HA1 6 17 2,83 ,41 

CAC_HA2 9 26 2,89 ,78 

RP_HA2 9 27 3,00 1,12 

CS_HA2 6 19 3,17 ,75 

CAC_HAT 9 28,0 3,11 ,78 

RP_HAT 9 28,5 3,17 ,87 

CS_HAT 6 18,0 3,00 ,55 

N – Número de questões relativa a cada subcategoria / CAC – Providencia a construção ativa de 
conhecimento em jogos e habilidades / RP - Providencia a relevância pessoal / CS - Providencia a 
Cooperação Social / HA1 – Heteroavaliação 1 / HA2 – Heteroavaliação 2 / HAT – Total das 

heteroavaliações (Heteroavaliação total). 

A tabela acima representa assim a perceção que os EE que efetuaram a 

HA tem relativamente às práticas de ensino, do EE que lecionou as aulas, mas 

especificando as mesmas quanto às subcategorias. Novamente, de maneira a 

efetuar-se uma análise específica às subcategorias, em cada uma das HA, 

estas foram denominadas consoante a HA em questão (i.e.,“CAC_HA1” é 

respetivo à HA 1 e “CAC_HA2” à HA 2). Sendo igualmente conjugados os 

dados das duas, de modo a existir uma perspetiva global acerca da HA em si. 

Denominam-se as variáveis da mesma com a sigla HAT (e.g., “CAC_HAT”). 

Desta forma, no que respeita à HA1, na subcategoria (1) - Providencia a 

construção ativa de conhecimento em jogos e habilidades (CAC_HA1), a soma 

da classificação dos 9 itens perfaz um total de 30 em 45 possíveis. 

Encontrando-se a média nos 3,33 com um desvio-padrão de 1,00. Assim, 

efetuando o processo de divisão e multiplicação mencionado previamente, 

obtém-se o valor de 67%. Enquadrando-se no grau (3) - Competente (31-69%). 

Na subcategoria (2) - Providencia a relevância pessoal (RP_HA1), o somatório 

da classificação dos 9 itens totaliza igualmente 30 em 45 possíveis. Com a 

média a posicionar-se mais uma vez nos 3,33, mas com um desvio-padrão de 

1,12. Quanto ao valor obtido este também foi de 67%. O qual se enquadra no 

grau (3) - Competente (31-69%). Já na subcategoria (3) - Providencia a 

Cooperação Social (CS_HA1), a soma da classificação dos 6 itens atinge um 
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total de 17 em 30 possíveis. Enquanto a média indicada é de 2,83 com um 

desvio-padrão de 0,41. Com recurso ao processo de divisão e multiplicação, 

obtém-se o valor de 57%. Enquadrando, mais uma vez a percentagem no grau 

(3) - Competente (31-69%). 

Analisando assim a totalidade dos dados descritos na HA1, pode-se 

afirmar que o resultado que se destaca é o da subcategoria (3) - Providencia a 

Cooperação Social (CS_HA1) pois foi onde o valor foi mais baixo com 57 %, 

apesar de continuar a pertencer ao grau (3) - Competente (31-69%). Tendo as 

duas subcategorias restantes, alcançado o mesmo valor de 67%. 

Agora relativamente à HA2, na subcategoria (1) - Providencia a 

construção ativa de conhecimento em jogos e habilidades (CAC_HA2), a soma 

da classificação dos 9 itens totalizou um valor de 26 em 45 possíveis. Situando-

se a média nos 2,89 com um desvio-padrão de 0,78. Assim, efetuando o 

processo de divisão e multiplicação, obtém-se o valor de 58%. Enquadrando-se 

no grau (3) - Competente (31-69%). Quanto à subcategoria (2) - Providencia a 

relevância pessoal (RP_HA2), a classificação dos 9 itens totaliza uma soma de 

27 em 45 possíveis. Com a média a posicionar-se nos 3,00 com um desvio-

padrão de 1,12. Quanto ao valor obtido este perfez os 60%. O qual se 

enquadra no grau (3) - Competente (31-69%). Já na subcategoria (3) - 

Providencia a Cooperação Social (CS_HA2), o somatório da classificação dos 

6 itens atinge um total de 19 em 30 possíveis. Sendo a média indicada de 3,17 

com um desvio-padrão de 0,75. Com recurso ao processo de divisão e 

multiplicação, obtém-se o valor de 63%. Enquadrando, mais uma vez, a 

percentagem no grau (3) - Competente (31-69%). 

Com a exploração dos dados descritos na HA2, entende-se que a 

subcategoria onde o EE considerou o seu colega mais capacitado, através da 

sua HA, foi a (3) - Providencia a cooperação social (CS_HA2). Com um valor 

de 63% situando-se no grau (3) - Competente (31-69%). 

Desta forma, no que respeita à totalidade dos dados das HA, na 

subcategoria (1) - Providencia a construção ativa de conhecimento em jogos e 

habilidades (CAC_HAT), a dos 9 itens perfaz um total de 28 em 45 possíveis. 

Encontrando-se a média nos 3,11 com um desvio-padrão de 0,78. Assim, 
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recorrendo ao processo de divisão e multiplicação, obtém-se o valor de 62%, 

que remete para o grau (3) - Competente (31-69%). Na subcategoria (2) - 

Providencia a relevância pessoal (RP_HAT), a soma da classificação dos 9 

itens totaliza 28,5 em 45 possíveis. Com a média a posicionar-se nos 3,17 e 

com um desvio-padrão de 0,87. Desta forma, o valor obtido foi de 63%. O qual 

se enquadra no grau (3) - Competente (31-69%). Já no que respeita à 

subcategoria (3) - Providencia a Cooperação Social (CS_HAT), o somatório da 

classificação dos 6 itens atinge um total de 18 em 30 possíveis. Perfazendo 

uma média de 3,00 com um desvio-padrão de 0,55. Com recurso ao processo 

de divisão e multiplicação, obtém-se o valor de 60%. Enquadrando, mais uma 

vez, a percentagem no grau (3) - Competente (31-69%). 

Portanto, com a verificação do total dos dados acerca das HA, entende-se 

que a subcategoria onde os EE consideraram o seu colega mais capacitado, 

através da sua HA, foi a (2) - Providencia a relevância pessoal (RP_HAT). Com 

um valor de 63% situando-se no grau (3) - Competente (31-69%). Apesar de as 

restantes subcategorias não distarem muito deste valor percentual.  

4.3.1.5 Discussão dos resultados 

Com a apresentação e evidência dos resultados do estudo, importa agora 

entender, em que medida é que os mesmos vão de encontro aos objetivos 

propostos. Aferindo assim, através do grau de competência do EE para ensinar 

a disciplina de EF, se as suas práticas de ensino estão de encontro com uma 

conceção de ensino, baseada no construtivismo. Para tal, a análise da AA e HA 

são tarefas fundamentais.  

Relativamente aos dados da AA, tendo todos os itens em consideração, o 

EE situou a sua atuação a nível das práticas de ensino baseadas no 

construtivismo no grau (3) - Competente (31-69%), da escala de Dreyfus e 

Dreyfus (1986), com um valor de 62%. De onde se destaca a subcategoria (2) - 

Providencia a relevância pessoal, como aquela onde se considerou mais 

capacitado. A qual perfez um valor de 69%, o que coloca a sua perceção de 

competência, mesmo no limite superior do grau (3) - Competente (31-69%). 

Quanto aos dados expressos nas HA, de uma forma global os EE 

observadores que realizaram a HA, enquadram o seu colega, a nível da sua 
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competência, novamente no grau (3) - Competente (31-69%), com um valor de 

62%. Já a nível das subcategorias, a que assumiu um maior destaque também 

foi a (2) - Providencia a relevância pessoal, mas agora com um valor de 63% 

situando-se no grau (3) - Competente (31-69%). Apesar de as restantes 

subcategorias não distarem muito deste valor percentual. 

Desta forma, considerando os dados apresentados é de destacar a 

linearidade existente entre o processo de AA e de HA. Onde ambos estes 

meios enalteceram a competência do EE, a nível da subcategoria (2) - 

Providencia a relevância pessoal. Tendo igualmente colocado a competência 

do EE no grau (3) - Competente (31-69%), com o mesmo valor de 62%. Existiu 

igualmente uma regularidade a nível dos graus selecionados, na escala de 

Dreyfus e Dreyfus (1986), incidindo todos no (3) - Competente (31-69%). 

Apenas com diferenças a registar nas percentagens obtidas. Não sendo 

atingidos o grau mínimo (Principiante) nem máximo (Perito), o que também 

ocorreu no estudo de Chen et al. (2000). Esta similaridade entre a AA e a HA 

também indica que, à partida, a perceção do EE acerca da sua competência 

para o ensino da disciplina de EF, através de práticas de ensino baseadas no 

construtivismo, estará correta. Deduzindo-se igualmente que, através da 

consistência nos resultados e pelos graus atribuídos, as práticas de ensino do 

EE estarão a ser minimamente orientadas por uma conceção construtivista. 

Algo que poderá ser fruto do desenvolvimento de metodologias baseadas no 

MEJC e no MED, nos JDC, por parte do EE. As quais se enquadram no 

conjunto de práticas baseadas numa perspetiva construtivista do ensino (Graça 

& Mesquita, 2007).  

4.3.1.6 Conclusão 

Este estudo procurou entender através da AA e HA, qual o grau de 

competência do EE para ensinar a disciplina de EF e se as suas práticas de 

ensino iam de encontro a uma conceção de ensino, baseada no construtivismo. 

Registando-se através dos resultados obtidos, que a perceção que o EE que 

efetuou a AA tinha acerca da sua competência em relação às práticas de 

ensino, foi semelhante à que os EE que realizaram as HA tinham. O que leva a 

deduzir que as ações e metodologias aplicadas nas suas aulas expressam 
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práticas de ensino direcionadas para o construtivismo. Mas também que o EE 

em questão, segundo os graus de Dreyfus e Dreyfus (1986), foi competente na 

orientação das mesmas.  
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras 
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A conclusão…este é o tópico que ansiei escrever durante um longo 

período de tempo, pois dita o final de uma etapa bastante exigente e sem 

dúvida, gratificante. Uma etapa que se iniciou com o primeiro ano de mestrado 

e que teve o seu culminar com o ano de EP. Tratando-se de uma jornada que 

ficará para sempre marcada, tanto a nível pessoal como profissional. Devido às 

experiências únicas que vivenciei, às aprendizagens retiradas deste ciclo de 

formação e sobretudo, pelo desenvolvimento que me proporcionou a nível 

académico, pessoal, social e profissional. Possibilitando-me um verdadeiro 

desenvolvimento holístico. 

No início do EP a ansiedade e insegurança eram os sentimentos que 

predominavam. Pois existia o receio de não conseguir superar as adversidades 

impostas e as dificuldades inevitáveis. No entanto, estas inquietações 

transformaram-se em iniciativa de querer desenvolver e usufruir, de uma 

formação e DP relevantes. Algo que ocorreu através do empenho e dedicação 

constante ao EP e aos seus encargos. Assim como, pela vontade de querer 

promover um processo de E/A significativo para os alunos e de melhorar 

constantemente as minhas práticas. O que permitiu que este fosse um período 

rico em aprendizagem, mas também na aquisição e desenvolvimento de 

competências. As quais foram e serão essenciais, para o desenvolvimento 

desta atividade profissional. Podendo assim afirmar que, as expetativas iniciais 

em relação ao EP foram superadas. Assumindo-se como uma experiência 

única, que teve um impacto significante em mim.  

  Através do EP também foi possível confrontar o contexto real de ensino 

e aplicar os conhecimentos desenvolvidos até à data, às situações impostas. 

Como referem Batista e Queirós (2013) o EP possibilita a transformação dos 

conhecimentos do EE, através da sua adequação à realidade vivenciada. 

Constituindo-se este confronto com as ações situadas, como o meio 

privilegiado para a aquisição do conhecimento e para aprender a ensinar 

(Costa, Batista & Graça, 2013). Onde consegui obter competências 

específicas, relativas aos professores de EF, a nível do planeamento, 

realização e avaliação do ensino. Mas também habilitações transversais à 

profissão docente. Através da participação em diferentes vertentes desta 
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função, para além da lecionação das aulas. Como foi exemplo o 

acompanhamento da direção de turma, a organização e participação em 

atividades da comunidade escolar e educativa, e ainda a presença em diversas 

reuniões. O que me permitiu alcançar um entendimento mais claro, acerca do 

funcionamento de toda a instituição escolar, dos seus sistemas e de todos os 

seus intervenientes. Contribuindo assim para o meu processo de formação 

profissional e para uma maior capacidade de intervenção pedagógica.  

Importa ainda mencionar o papel que o NE, o PC e o PO desempenharam 

neste ano de EP e no meu DP. Pois esta tríade foi fulcral para o 

desenvolvimento e conclusão do EP com sucesso. O NE destacou-se pelo 

espírito de cooperação, entreajuda e companheirismo e partilha de 

conhecimentos ao longo de todo o ano letivo. Mas também pela possibilidade 

de expressarmos mutuamente as dificuldades e experiências vivenciadas, 

devido à sua semelhança. O que motivava a procura de soluções e de 

estratégias, para melhorarmos as nossas práticas. Proporcionando igualmente 

um sentimento de segurança e de pertença. Quanto ao PC e ao PO, estes 

foram elementos cruciais na orientação correta do EP. Servindo como 

catalisadores do processo de transformação em professor, por meio do 

incentivo à reflexão e análise constante, de todos os processos efetuados. Para 

além de me assistirem na minha formação, com recurso à sua vasta 

experiência, de modo a tornar-me num profissional competente. 

Outro fator que se destacou através desta vivência foi a necessidade de 

se alterarem as práticas vigentes na disciplina de EF, no contexto escolar atual. 

Pois nota-se uma desmotivação e desinteresse crescente, perante as 

metodologias de ensino tradicionais e com a atividade desportiva em geral. 

Algo que procurei contrariar com a introdução de modelos de ensino baseados 

no construtivismo, que colocassem os alunos como elementos centrais do 

processo de E/A. O que permitiu expor os alunos a aulas de EF diferenciadas, 

em relação às que tinham experienciado até à data. O que proporcionou uma 

maior motivação perante as aulas e a disciplina de EF, propiciando ainda a 

exercitação de componentes comportamentais. Utilizando assim o desporto 

como um meio para o desenvolvimento integral dos alunos.  
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Quanto às perspetivas para o futuro, estas assumem-se como incertas, 

devido ao panorama atual do ensino e da sociedade em geral. Ainda assim, 

existem algumas certezas. Relativamente ao desempenho da profissão de 

docente de EF, sei que a curto prazo será difícil a sua execução. No entanto, 

as perspetivas a médio prazo são positivas, com a necessidade de renovar 

uma grande classe de docentes, devido à sua aposentação. Ainda assim, como 

profissional do desporto e da EF, existem diversas vertentes desta área que 

decerto, irão garantir o meu futuro profissional. Como é o exemplo de neste 

momento continuar ligado ao treino desportivo da natação. Onde o facto de 

estar conectado à área do desporto e à minha área de estudos superiores já é 

algo que me deixa bastante satisfeito. Pela paixão que nutro pelas mesmas e 

pela difusão dos seus valores. Um último fator do qual também estou convicto 

é da vontade e necessidade que tenho, de continuar a contribuir para a minha 

formação, através da atualização constante dos conhecimentos. Procurando 

inovar as minhas práticas e desenvolver-me continuamente enquanto 

profissional.  

Em suma, o EP foi uma etapa que ficará para sempre destacada no meu 

percurso pessoal e profissional. Proporcionando-me um crescimento e 

desenvolvimento a diferentes níveis, contribuindo assim para o meu processo 

de formação constante. Para além de, ter representado a transposição de 

diversas adversidades com sucesso. O que renovou a minha determinação e 

atitude pró-ativa, de maneira a continuar a perseguir e lutar pelos meus 

objetivos.         
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Anexo 1 – 1ª Experiência com características do MED em ginástica 

acrobática (Regras do Esquema e “Manual de Equipa”) 

Regras para a elaboração do esquema de Ginástica Acrobática 

- A turma deverá dividir-se em 4 grupos de 6 elementos; 

- A coreografia deve ser realizada dentro de um praticável composto por colchões; 

- O esquema deve ter a duração máxima de 2 minutos; 

- A música é comum a todos os grupos e só tem parte instrumental. 

- A coreografia deve obedecer a diferentes sentidos e direções, dentro do praticável; 

-Cada grupo deve vestir-se da mesma cor e de cor diferente dos restantes grupos, em 

todas as aulas realizadas nos ginásios; 

- O esquema dever ser constituído, no mínimo, pelas seguintes figuras acrobáticas: 

- Para atingirem o nível avançado: 

 3 Figuras de pares; (mínimo nível elementar) 

 2 Figuras de trios; (mínimo nível elementar) 

 1 Figura de quadras; 

- O esquema deverá ser realizado com música; 

- Para atingirem o nível elementar: 

 Efetuar o esquema com música, coordenando os elementos ao ritmo da 

mesma; 

 Os mesmos elementos do nível introdutório; 

 4 Figuras de pares e 3 de trios; 

- Para atingirem o nível introdutório: 

 Sem música, apresentam apenas o esquema; 

 Elementos introdutórios de acrobática; 
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 4 Figuras de pares e 3 de trios;  

- Na avaliação além dos elementos (figuras), das pegas, montes e desmontes, serão 

considerados o encadeamento, a fluidez, a criatividade e a relação com a música. 

 

-Coreografia a ser apresentada no dia 29 de Março. 

 

NOTA: Deverá ser entregue ao professor, na última aula antes da avaliação (19 de 

março), o esquema (coreografia) com os elementos (figuras) a serem realizados, o 

nome dos alunos, o nome do grupo e a cor do grupo. 
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XXII 

  



XXIII 

  

Pares – Nível Introdutório 



XXIV 

  

Pares – Nível Elementar 



XXV 

  

Pares – Nível Elementar 



XXVI 

  

Pares – Nível Avançado 



XXVII 

  

Trios – Nível Introdutório 



XXVIII 

  

Trios – Nível Elementar 



XXIX 

  

Trios – Nível Elementar 



XXX 

  

Trios – Nível Avançado 
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Anexo 2 – Manual de Equipa JDC 

 

Manual de Equipa 

Basquetebol e Andebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11º _ – Equipa _____________ 

Educação Física – 2018/2019 
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Manual de equipa – O que é? Qual o seu 

objetivo? 

 

O principal objetivo do manual de equipa é 

ajudar os capitães e as respetivas equipas, a adquirir 

um conhecimento aprofundado, daquilo que serão as 

suas funções durante as aulas. Assim como, na 

organização e planeamento da mesma. Deste modo, 

este manual de equipa contêm uma breve explicação 

de cada função a desempenhar, o calendário 

competitivo, exercícios exemplo e uma área para 

apontamentos. Tudo isto, de forma a auxiliar todos os 

membros da equipa que têm como tarefa aprender e 

ensinar a aprender. 

 

Funções a desempenhar 

 

Este manual explica todas tarefas que tens que 

saber desempenhar, de acordo com a tua função na 

equipa. Podes desempenhar os seguintes cargos: 

Treinador, Capitão, Preparador físico, Técnico de 

material e Estatístico. Cada equipa terá um espaço 

definido para exercitar no decorrer das aulas. Terás que 

conhecer e perceber os objetivos dos exercícios, e 

sobretudo, realizá-los com empenho! (respeita as 

orientações do teu Professor, Treinador e Capitão). É 

importante ajudarem-se mutuamente, para que todos se 

tornem melhores praticantes. Cada um tem que saber 

muito bem as tarefas a desempenhar, bem como as 

tarefas dos colegas. Só assim é que tudo poderá 

decorrer sem falhas. 
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Todos os elementos da equipa deverão 

desempenhar uma função onde terão que realizar 

determinadas tarefas. Os alunos devem estar 

identificados nas funções que desempenham. Caso 

algum aluno da equipa não esteja a realizar a aula 

prática por algum motivo é aconselhável, ser este a 

desempenhar a função de técnico de material. 

 Treinador Principal 

 

O treinador tem a função de ajudar e orientar 

todos os colegas no desempenho das suas funções, 

incentivar e liderar o grupo. Não te esqueças, dá o teu 

melhor e dignifica este posto e a tua equipa! Os 

treinadores têm o dever de saber, o que os elementos 

da equipa terão que realizar e desempenhar nos seus 

cargos. 

 Para além de, reunir com toda a equipa no final dos 

exercícios/aulas/jogos, para discutirem os pontos a 

melhorar. Também deverá observar as equipas 

adversárias nos momentos de jogo para reconhecer os 

seus pontos fortes e fragilidades. O trabalho de 

entreajuda e cooperação da equipa é fundamental. As 

performances individuais são importantes, mas o mais 

importante é a evolução da equipa como um todo, pois 

é isso que realmente faz a diferença. Por isso é 

necessário ajudar e cooperar com TODOS e não deixar 

ninguém ficar para trás! 

Treinador adjunto 

Deverá ajudar o treinador nas tarefas que o mesmo 

necessitar. Para além de, assumir a função de treinador 

principal, ou qualquer outra função, em caso de falta do 
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colega que executa essa função. Também pode ser 

uma das suas funções observar, avaliar e corrigir 

movimentos realizados pelos colegas. 

Capitão 

Este é um cargo que têm como principal tarefa a 

orientação da equipa em exercício/jogo, dentro do 

campo. Que deverá trabalhar em conjunto com o 

treinador, para transmitir as informações importantes 

aos colegas. Também deverá escutar os colegas, 

resolver conflitos e ter uma postura exemplar. 

Preparador Físico/Árbitro 

Responsável pela elaboração dos exercícios de 

ativação geral e específica (aquecimento) na parte 

inicial da aula para a sua equipa. Sempre com alguns 

conselhos por parte do treinador e considerando as 

modalidades a serem abordadas. Também deverá 

desempenhar a função de árbitro quando necessário. 

Técnico de material  

Este aluno deverá estar sempre disponível para 

transportar os materiais necessários para as aulas e 

seguir as orientações do Professor e/ou treinador na 

colocação e arrumação do material. Deve montar e 

desmontar o material. 

Estatístico 

 

Este aluno deverá preencher, com a ajuda do 

treinador, todas os registos relativos às 

competições/avaliações/melhorias
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Calendário 

Mês Dia Hora Aula nº Local Aulas 

Abril 26 11:50 1 C1 Aula Treino 1 -Basquetebol/Andebol 

Maio 

3 11:50 2 C1 1ª Jornada – Basquetebol/Andebol 

7 15:20 3 P2 Aula Treino 2 -Basquetebol/Andebol 

14 15:20 4 P2 2ª Jornada – Basquetebol/Andebol 

21 15:20 5 C1 Aula Treino 3 -Basquetebol/Andebol 

24 11:50 6 P1 3ª Jornada – Basquetebol/Andebol 

28 15:20 7 C1 4ª Jornada – Avaliação Basquetebol/Andebol 

31 11:50 8 P1 Taça? – Por confirmar 
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Exercícios 

Estes exercícios deverão ser utilizados durante as 

aulas para treinar para os momentos de competição 

(jogo). O treinador, em conjunto com a equipa, deverá 

selecionar os que acha mais adequados, para melhorar 

as fragilidades reveladas pela equipa em jogo. 

Existem exercícios adequados para basquetebol e 

andebol, a realizar nas aulas treino. Nas quais deverão 

ser sempre respeitadas as seguintes regras: 

Regras FUNDAMENTAIS: 

- Todo o material necessário para os exercícios 

definidos, deverá ser recolhido no início da aula e não 

durante a mesma e arrumado no devido sítio, no final 

da aula; 

- Deverão ser realizados 2 exercícios de basquetebol e 

2 de andebol em cada aula treino; 

- As mudanças/preparação de exercício deverão durar 

no máximo 2 minutos; 

- Cada exercício deverá ter a duração máxima de 9 

minutos; 

- Os últimos 20 minutos de cada aula treino, são 

reservados para a realização de jogos treino, de 

basquetebol e andebol. (terças – a partir das 

16:17/sextas – a partir das 12:47) 

* Poderão ser realizados outros exercícios, que as equipas 

proponham previamente ao professor e sejam adequados às 

modalidades. 
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Exercícios de Basquetebol 

 

 

Exercício 1 - 3x0 em passe e progressão até meio campo/2x1 
no retorno 
 
Passe em progressão até ao meio campo. Após o jogar com bola 
tocar na linha do meio campo, passa a bola aos colegas e 
posiciona-se a defensor. Quem tiver a bola, deverá procurar 
finalizar em lançamento na passada ou passar para o colega que 
se encontra mais adiantado para este finalizar com lançamento 
na passada. O defensor não poderá intercetar a bola. Drible é 
permitido. 
Material: 1 bola basq. 

Objetivos: 
Atacante c/bola: Enquadrar-se com o alvo e finalizar em 
lançamento na passada ou passar para linha de passe mais 
ofensiva. 
 
Atacante s/bola: Desmarcar-se abrindo linhas de passe 
(ocupação racional do espaço); 
 
Defensor: Pressionar o atacante c/bola mantendo 
enquadramento defensivo. 
 

 Exercício 2 – 2x1 em meio campo 
 
2 Atacantes contra 1 defesa em cada meio campo. A bola 
inicia no defensor, que passa a bola para um atacante. O 
atacante com bola deverá passar para o colega que se 
encontra adiantado para este finalizar com lançamento na 
passada. O defensor poderá interferir nas ações ofensivas. 
 
Material: 1 bola basq. 

Objetivos: 
Atacante c/bola: Procurar linha de passe mais 
ofensiva ou explorar as situações e selecionar a 
ação adequada à situação. 
 
Atacante s/bola: Desmarcar-se abrindo linhas 
de passe (ocupação racional do espaço); 
 
Defensor: Pressionar o atacante c/bola 
mantendo enquadramento defensivo. 
“Fecha”/Interceta linha de passe. 
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Exercício 3 – 3x1 em meio campo (poderá ser em 

campo inteiro caso outra equipa concorde) 
 
3 Atacantes contra 1 defesa. (Caso seja em campo 
inteiro - Um dos alunos lança ao cesto e desloca-
se para a área contrária para assumir o papel de 
defensor. Os restantes 3 recuperam a bola do 
ressalto e efetuam a transição defesa-ataque.  
 
Material: 1 bola basq. 
 

Objetivos: 
Atacante c/bola: Driblar pelo corredor central. 
Assumir Atitude de tripla ameaça explorando as 
situações e selecionando a ação adequada à 
situação. 
 
Atacantes s/bola: Ocupar os espaços aclarados; 
 
Defensor: Pressionar o atacante c/bola mantendo 
enquadramento defensivo. 
“Fecha”/Interceta linha de passe. 
Marcar individualmente adversário em todo o 
campo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício 4 – 3x2 em meio campo (poderá ser 

em campo inteiro caso outra equipa concorde) 
 
3 Atacantes contra 2 defesas. (Caso seja em 
campo inteiro - Um dos alunos defensores 
lança ao cesto e deslocam-se para a área 
contrária para assumir o papel de defensores. 
Os restantes 3 atacantes recuperam a bola do 
ressalto e efetuam a transição defesa-ataque.  
 
Material: 1 bola basq. 

Objetivos: 
Atacante c/bola: Procurar finalizar ou linha de passe 
mais ofensiva, Assumir Atitude de tripla ameaça 
explorando as situações e selecionando a ação 
adequada à situação. (Se possível privilegiar o passe e 
corta)  
Atacante s/bola: Desmarcar-se abrindo linhas de passe 
(ocupação racional do espaço), Ocupar os espaços 
aclarados; 
Defensor: Pressionar o atacante c/bola mantendo 
enquadramento defensivo. 
“Fecha”/Interceta linha de passe. 
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Exercícios de Andebol 

 

 

 

Exercício 1 – 3x0 passe de ombro em progressão 
(deslocamento em passe) 
 
Formam-se 3 colunas. A bola inicia sempre no elemento da 
coluna do meio. Este efetua passe para um dos colegas que 
se encontram ligeiramente adiantados. A partir daí, trocam a 
bola sempre com passe de ombro sem driblar. Após todos os 
se deslocarem para um lado repete-se o processo. 
Material: 1 bola and. 

Objetivos: 
Atacante c/bola: -Passar para linha de passe mais ofensiva 

-Enquadra-se com o alvo (zona central à baliza) e finalizar. 

 
Atacante s/bola: -Desmarca-se oferecendo linhas de passe 

(ocupação racional do espaço) 

 

 

Exercício 2 – 2x1 em meio campo 
 
2 Atacantes iniciam junto dos postes da baliza a progressão 
c/bola até ao meio campo. Quando chegarem ao meio 
campo, o defensor, que se encontra na lateral, vai para o 
centro do campo e efetua um salto de canguru. Neste 
momento os atacantes já se encontram em transição rápida 
em direção á baliza e o defensor tentará recuperar a posse de 
bola. 
Material: 1 bola and./3 cones 

Objetivos: 
Atacante c/bola: -Passar para linha de passe 

mais ofensiva 

-Enquadra-se com o alvo e finalizar. 

 
Atacante s/bola: Desmarcar-se abrindo 
linhas de passe (ocupação racional do 
espaço). 
Defensor: - Procurar recuperar posse de bola 

ou dificultar ações dos adversários; 
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Exercício 3 – 1x1 + Apoio fixo com GR.  
 
1 aluno assume o papel de defensor, 1 de 
atacante, 1 de apoio e 1 como GR. Quem foi 
atacante passa para defensor, defensor para 
apoio e apoio para atacante, sucessivamente. O 
guarda-redes troca de função a cada 3 minutos. A 
bola inicia no elemento da coluna. Que terá de 
passar para o apoio, fintar o adversário e finalizar 
em remate. 
Material: 2 bola and./3 cones 

Objetivos: 
Atacante c/bola: -Passar para linha de passe 

mais ofensiva (apoio); 

Penetrar após passe; 

Receber a bola e progredir em drible se 

necessário ou enquadra-se com o alvo (zona 

central à baliza) e finalizar em remate em 

suspensão ou em salto. 

Atacante s/bola (Apoio): - Passa a bola para o 

colega, quando a linha de passe estiver 

disponível; 

Defensor: - marca o opositor, c/uma bola nas 

mãos 

- Procura condicionar o passe na fase inicial 

adotando posição frontal ao atacante. 
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 Exercício 4 – “Bola ao Fundo” 
 
3x3 e tem como objetivo colocar a bola no 

fundo do campo adversário, com o menor 

número de passes possível e sem recurso a 

drible.  

Variantes: 1) Só são permitidos passes de 

ombro 

2) Quando efetuam 3 passes ou menos 

ganham 2 pontos em vez de 1. 

Material: 1 bola and. 

Objetivos: 
Atacante c/bola: -Passar para linha de 

passe mais ofensiva 

-Enquadra-se com o alvo e finalizar. 

Atacante s/bola: Desmarcar-se abrindo 
linhas de passe (ocupação racional do 
espaço). 

Defensor: - Procurar recuperar posse de 
bola ou dificultar ações dos adversários; 
-Impedir a receção (cortar linha de 
passe). 

 

Exercício 5 – 2x2+ 2 apoios móveis em meio 

campo 

  1 Aluno assume o papel de GR, 2 de apoio, 2 de 

defensores e 2 de atacantes. O objetivo dos 

atacantes será criarem oportunidades de 

finalização s/oposição. Conseguindo ultrapassar os 

defensores através do passe e vai ou outra ação 

adequada à situação.   

Material: 1 bola and./6 cones (limitar área dos 

apoios) 

Atacante c/bola: -Passar para linha de passe 

mais ofensiva (apoio); 

Penetrar após passe; 

- Com oposição, observar movimento do 

colega s/bola; 

- Se disponível, passar para o colega, senão 

passa para os apoios; 

Atacante s/bola: - Desmarcar-se em 

profundidade; 

- Criar linha de passe; 

Defensor: - Marcar o opositor direto 

- Movimentar-se de modo a impedir 

progressão 
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Registos 
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Anexo 3 – Questionário do Estudo de Investigação-Ação 

 

1 - Providencia oportunidades aos alunos para participarem ativamente na 
criação/modificação de jogos. (GS) 

 

Exemplo(s): 

4- Incentiva os alunos a estender o uso de uma habilidade a diferentes situações do jogo. 
(GS) 

 

Exemplo(s): 
5 –Incentiva os alunos a utilizar critérios-chave de aprendizagem para refinar a qualidade do 
desempenho de uma habilidade. (PR) 

 

Exemplo(s): 
8- Incentiva os alunos a formular as próprias questões acerca do desempenho motor ao 
longo da aula. (PR) 

 

Exemplo(s): 
9 – Os alunos estão ativamente empenhados em avaliar a qualidade dos seus movimentos. 
(PR) 

 

Exemplo(s):  
10 – Quando apresenta tarefas de aprendizagem, recorre a exemplos/imagens que são 
relevantes para as experiências de vida dos alunos. (PR) 

 

Exemplo(s): 
11 – Integra o conhecimento de conceitos de movimento (movimentos) dos alunos, com a 
sua aprendizagem de um novo conteúdo. (PR) 

 

Exemplo(s): 
12 – Os exemplos/indicações utilizados são relevantes para o conhecimento adquirido dos 
alunos e/ou experiências de vida, quando possível. (PR) 

 

Exemplo(s): 
13 – Incentiva os alunos a utilizar o seu conhecimento adquirido durante a aula/unidade ou 
experiências passadas para criar/modificar jogos. (GS) 

 

Exemplo(s): 

16 – Incentiva os alunos a utilizar o seu reportório de movimento, para explorar uma 
variedade de respostas na aprendizagem de uma habilidade. (PR) 

 

Exemplo(s): 
17 – Ajusta a complexidade de tarefas de aprendizagem, sempre que possível, com base nos 
níveis de aptidão/capacidades dos alunos. (PR) 

 

Exemplo(s): 
18 – Providência aos alunos variantes da tarefa de aprendizagem/exercício, para que os 
mesmos possam selecionar tarefas/exercícios de acordo com a sua aptidão/capacidade. (GS) 

 

Exemplo(s): 
19 – Incentiva os alunos a debaterem as suas ideias acerca da criação/modificação de jogos 
em grupo(s) ou com colegas. (GS) 

 

Exemplo(s): 
21 - Incentiva os alunos a partilharem as suas ideias, acerca da exploração de uma variedade 
de abordagens, quanto à realização de uma habilidade, em grupo(s) ou com colegas. (SC) 

 

Exemplo(s): 
22 – Incentiva os alunos a partilharem as suas ideias acerca da refinação de uma habilidade, 
ou melhoria da eficiência do movimento, em grupo(s) ou com colegas. (SC) 

 

1 – (Nunca) | 2 – (Raramente) | 3 – (Às vezes) | 4 – (Geralmente) | 5 – (Quase Sempre) 
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OBS: 

 

Exemplo(s): 
23 – Reflete e estabelece expetativas/regras para os alunos discutirem as suas ideias 
cooperativamente, em conjunto com os mesmos. (SC) 

 

Exemplo(s): 
24 - Reflete e estabelece expetativas/regras para os alunos aceitarem os erros/dificuldades 
dos colegas. (SC) 

 

Exemplo(s): 
25 – Orienta os alunos na negociação das suas ideias cooperativamente, quando estes não 
concordam entre si. (SC 

 

Exemplo(s): 
26 - Orienta os alunos para refletirem no quão bem estes cooperam entre si e para 
analisarem o seu papel em problemas que surgem. (SC) 

 

Exemplo(s): 
27 – Incentiva os alunos para estes criarem as suas estratégias/regras de jogo, que sejam 
significantes para o seu mundo sociocultural. (GS) 

 

Exemplo(s): 
29 – Apresenta problemas e/ou questões acerca dos jogos que os alunos criaram, para 
ajudá-los a identificar problemas nos mesmos. (GS) 

 

Exemplo(s): 
33 – Orienta os alunos para procurarem as próprias soluções para problemas, quando estes 
estão a criar jogos. (GS) 

 

Exemplo(s): 
34 – Orienta os alunos para identificar como poderão melhorar o seu desempenho numa 
habilidade (PR) 

 

Exemplo(s): 
37 – Envolve os alunos na elaboração das suas ideias iniciais, acerca da exploração de uma 
variedade de modos de executar uma habilidade (GS) 

 

Exemplo(s): 


