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RESUMO 

O Estágio Profissional é parte integrante do 2º ano do Mestrado em Ensino 

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

da Universidade do Porto e apresenta-se como a última etapa da formação 

inicial. O presente documento apresenta um relato crítico e refletido das diversas 

aprendizagens, interações e experiências vividas numa escola do concelho de 

Penafiel, que contribuíram para o desenvolvimento profissional da estudante-

estagiária. Este relatório está organizado em seis capítulos: o primeiro, 

“Introdução”, enuncia o propósito deste documento. O segundo, 

“Enquadramento Pessoal”, constam as vivências que influenciaram a escolha 

profissional e as expectativas iniciais da estudante-estagiária. De seguida, o 

“Enquadramento Institucional” que caracteriza o contexto em que se insere o 

estágio, bem como o seu entendimento, as turmas atribuídas e o núcleo de 

estágio. O quarto capítulo é relativo ao “Enquadramento Operacional” e este 

engloba: a “Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

reflete acerca da conceção de ensino, do seu planeamento e avaliação; a “Área 

2 – Participação na escola e Relações com a Comunidade” aborda as atividades 

em que participei durante o ano de estágio e de que forma é que elas me fizeram 

evoluir enquanto professora; a “Área 3 – Desenvolvimento Profissional” onde 

está inserido o estudo de investigação-ação relacionado com a motivação dos 

alunos nas aulas de Educação Física perante a utilização de dois modelos de 

ensino distintos. O capítulo cinco apresenta uma reflexão e balanço final do ano 

de estágio, com todas as aprendizagens e transformações conseguidas e ainda, 

ambições para o futuro. Por fim, o capítulo seis, as “Referências Bibliográficas” 

e os “Anexos”, respetivamente. Esta etapa tornou-se, sem dúvida, um momento 

completo, enriquecedor e, sobretudo, uma preparação para a vida profissional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, SER 

PROFESSOR, PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, MOTIVAÇÃO. 
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ABSTRACT 

The Professional Internship is an integral part of the 2nd year of the Master’s 

Degree in Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education in 

the Sports School of the University of Porto and presents itself as the last stage 

of initial education. This paper presents a critical and reflected account of the 

various learnings, interactions and experiences lived in a school in the 

municipality of Penafiel, which contributed to the student-trainee's professional 

development. This report is organized into six chapters: the first, “Introduction,” 

spells out the purpose of this document. The second, “Personal Background”, 

contains the experiences that influenced the professional choice and initial 

expectations of the student-intern. Then, the “Institutional Framework” that 

characterizes the context in which the internship is inserted, as well as its 

understanding, the assigned classes and the internship nucleus. The fourth 

chapter deals with the “Operational Framework” and it encompasses: “Area 1 - 

Organization and Management of Teaching and Learning” reflects on the 

conception of teaching, its planning and evaluation; “Area 2 - School Participation 

and Community Relations” addresses the activities I participated in during the 

internship year and how they made me evolve as a teacher; the “Area 3 - 

Professional Development” where is the action research study related to the 

motivation of students in Physical Education classes in the use of two different 

teaching models. Chapter five presents a reflection and final balance of the 

internship year, with all the learnings and transformations achieved and ambitions 

for the future. Finally, chapter six, the “Bibliographic References” and the 

“Annexes”, respectively. This stage has undoubtedly become a complete, 

enriching moment and, above all, a preparation for professional life. 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

BEING A TEACHER, TEACHING-LEARNING PROCESS, MOTIVATION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), que se insere no plano de estudos do 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

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

RE é o documento que narra as experiências e vivências do Estudante Estagiário 

(EE) ao longo do ano letivo, apresentando um testemunho pessoal, único, crítico 

e refletido das diversas aprendizagens, interações e experiências vividas que 

contribuíram para o meu desenvolvimento profissional.  

O EP tem como objetivo facilitar a transposição da teoria adquirida na 

formação inicial para a prática docente, permitindo ao mesmo  tempo  aprofundar  

os  conhecimentos  nos  domínios científico,  pedagógico-didático  e  relacional  

assegurando,  deste  modo,  o desenvolvimento  de  um  conjunto  de  

competências  que  são  fulcrais  para  o desempenho da profissão docente 

(Batista, 2008). O EE tem assim, pela primeira vez, a possibilidade de 

implementar os seus conhecimentos, tanto práticos como teóricos, num contexto 

real que caracteriza uma instituição de ensino.  

O meu EP foi realizado na Escola Secundária de Penafiel (ESP), no ano 

letivo 2018/2019. O EP caracteriza-se por ser realizado em grupo, com o Núcleo 

de Estágio (NE), que no meu caso foi constituído por mais dois estagiários, pela 

Professora Cooperante (PC) e pelo Professor Orientador (PO). A elaboração do 

RE foi alvo de orientação do PO e da PC. Foi neste contexto que tive a 

oportunidade de aplicar e adaptar à realidade os conhecimentos que adquiri 

durante o meu percurso académico e de confrontar a teoria com a sua 

aplicabilidade, uma vez que o EP pretende dotar e capacitar o futuro professor 

de Educação Física (EF) com ferramentas que o ajudem a desenvolver uma 

competência baseada na experiência refletida e com significado (Batista & 

Queirós, 2013). 

Ao longo deste ano letivo fui responsável por uma turma de 10º ano do curso 

de Ciências e Tecnologias. Para além disso, lecionei também uma Unidade 

Didática (UD) a uma turma do 5º ano de uma das escolas do agrupamento da 
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Escola Cooperante (EC), juntamente com os EE do NE. Este documento contém 

reflexões sobre os aspetos da vida escolar, os resultados alcançados e as 

decisões tomadas, existindo espaço ainda para uma reflexão sobre a reflexão 

(importante mencionar que ao longo do RE, quando faço referência a alunos, 

utilizo pseudónimos). 

Este RE está organizado por capítulos, desde a Introdução à Conclusão e 

Perspetivas Futuras, passando pelo Enquadramento Pessoal, Enquadramento 

Institucional, Enquadramento Operacional e o Estudo de Investigação-Ação. O 

primeiro capítulo diz respeito à “Introdução” e este enuncia o propósito e o 

objetivo deste documento. No segundo, “Enquadramento Pessoal”, constam as 

vivências que influenciaram a minha escolha profissional, assim como as minhas 

expectativas iniciais. De seguida, o “Enquadramento Institucional” expõe as 

características do processo de estágio, caracteriza o meio onde este foi realizado 

e apresenta os grupos que deram vida a esta experiência: o NE, a Turma 

Residente (TR) e a Turma Partilhada (TP). O quarto capítulo é relativo ao 

“Enquadramento Operacional” e este engloba: a “Área 1 – Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem” que reflete acerca da conceção de ensino, do 

seu planeamento e avaliação; a “Área 2 – Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade” que engloba todas as atividades em que me envolvi e 

participei durante o ano de estágio, desde dos eventos do Grupo de Educação 

Física (GEF), passando pelo Desporto Escolar (DE) e pela colaboração nas 

funções de Diretor de Turma (DT), explicando de que forma estas me 

influenciaram enquanto docente; a “Área 3 – Desenvolvimento Profissional” 

aglomera o estudo de investigação-ação relacionado com a motivação dos 

alunos nas aulas de EF perante a utilização de dois modelos de ensino distintos. 

O quinto e último capítulo apresenta uma reflexão e balanço final do ano de 

estágio, com todas as aprendizagens e transformações conseguidas enquanto 

profissional e enquanto ser humano, fazendo ainda referência às minhas 

ambições futuras. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

2.1 Apresentação 

O meu nome é Diana Isabel Rodrigues da Silva, tenho 24 anos e nasci a 6 

de junho de 1995. Sou natural de Lordelo (Paredes) porém desde tenra idade 

que resido em Penamaior (Paços de Ferreira). Até chegar a esta etapa, de 

conclusão do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário na FADEUP, percorri uma longa jornada.  

Desde que me recordo, sempre fui fascinada pelo desporto. Fascinada quer 

pela prática desportiva como também pelo visionamento de várias modalidades 

desportivas. Lembro-me perfeitamente de em criança aos olhos dos outros ser 

apelidada da típica Maria-rapaz, mas confesso que isso nunca me atrapalhou, 

bem pelo contrário... se estivesse a correr e com uma bola por perto, estava feliz 

e na minha inocência isso é que realmente importava. O relatado anteriormente 

fez com que sempre quisesse ter no futuro uma profissão relacionada com a 

atividade física dada a paixão que o mundo da prática desportiva me despertava. 

Ainda assim, e já enquanto adolescente, a incerteza de qual seria realmente a 

área pela qual deveria enveredar pairou várias vezes sobre mim por diversas 

razões.  

Quanto aos meus estudos, a fase inicial destes foi realizada em Lordelo, de 

onde sou natural até que por circunstâncias da vida, no último ano da escola 

primária, me mudei para Paços de Ferreira. Foi uma mudança complicada já que 

sempre fui muito tímida e envergonhada quer em contexto familiar, quer na 

escola, e naquela fase ter tido uma mudança tão radical tornou-se um pouco 

complicado por ser uma criança muito reservada. Mas como tudo na vida, tudo 

acabou por voltar à normalidade e toda a restante escolaridade foi realizada 

naquela que considero ser "a minha terra". Durante os anos de adolescente, o 

desporto sempre esteve presente e foi no decorrer destes que surgiu uma das 

minhas grandes paixões: o ténis. Este desporto apareceu por acaso, já que a 

primeira vez que o pratiquei foi numa aula de EF. O professor em questão 

conseguiu-me cativar pela forma de ser e de estar e, após alguns batimentos de 

bola direcionou-me logo para a prática do ténis através do DE. Participei em 
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algumas competições da modalidade a representar a escola e foi a partir destes 

tempos que, ainda sem o saber e ter noção de tal, o gosto pelo desporto e pela 

escola começavam a enraizar-se em mim. 

Entretanto, e já no ensino secundário, segui a vertente de Ciências e 

Tecnologias dada a indefinição no que pretendia seguir e por este se apresentar 

o curso com mais saídas profissionais perante os meus gostos. Após finalizar o 

12ºano, tive então de decidir qual seria o curso pelo qual iria enveredar no ensino 

superior. Apesar de nunca ter tido dúvidas que esta escolha teria (eu pelo menos 

deveria, para me sentir realizada) de ser algo relacionado com o Desporto, 

sempre senti uma certa pressão externa (pais!) para seguir outra área. Como 

podem imaginar, acabei por seguir a área pela qual sempre fui fascinada e 

sempre idealizei como profissão futura. 

Os três anos seguintes foram vividos numa localidade que desconhecia por 

completo, Melgaço. Melgaço é uma vila que pertence ao distrito de Viana do 

Castelo e acreditem que o único aspeto que realmente tinha conhecimento 

acerca desta, é que ela se apresentava como sendo a localidade mais a norte 

de Portugal. Ainda assim, esta pequena localidade será sempre recordada com 

saudade, já que neste espaço de tempo licenciei-me em Desporto e Lazer pela 

Escola Superior de Desporto e Lazer, que pertence ao Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo e neste período de tempo vivi tempos ricos, quer a nível de 

aquisição de conhecimento, quer de vivências e amizades. Esta licenciatura 

permitiu-me conhecer realidades do desporto que desconhecia por completo e 

aperfeiçoar outras quantas: desde o Rafting ao Bodyboard, até aos desportos 

coletivos/individuais e modalidades de ginásio. Durante o período referido, 

enriqueci o meu conhecimento através de um leque variado de disciplinas que 

contribuíram bastante para a minha formação enquanto profissional do Desporto. 

Referir ainda que no último ano de licenciatura optei por realizar um estágio na 

área do fitness (tendo estagiado no Solinca do Estádio do Dragão), já que esta 

foi uma das vertentes pela qual ganhei gosto durante aqueles três anos de 

formação. 

Após o término da licenciatura, e agora relatando um passado mais recente, 

decidi optar por realizar o MEEFEBS na FADEUP. Apesar de satisfeita com a 
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minha licenciatura e com todos os ganhos e vivências que esta me proporcionou, 

senti que ainda faltava algo para me sentir realizada e neste caso, o passar pela 

realidade da escola e tornar-me professora de Educação Física seria a escolha 

mais acertada. Estes dois anos de mestrado foram muito trabalhosos mas 

acredito que no futuro irei ser compensada por todos os esforços realizados (e 

digo isto estando ciente da realidade atual dos professores no nosso país).  

Ser professor é bastante exigente. Segundo Pimenta (2008), ser professor é 

ir mais além das atividades burocráticas para a qual se forma técnicos. Com as 

experiências ocorridas no primeiro ano de mestrado, testemunhei o outro lado 

do ser professor que muitas vezes é ignorado. Neste, foi-me possível 

experienciar na prática pedagógica o contexto real do ensino, com a abordagem 

de diferentes modalidades de possível lecionação nas instituições de ensino. 

Através das didáticas específicas presentes no MEEFEBS, foi-me possível 

desenvolver algumas das tarefas que o professor de EF tem inerente a ele, como 

o planeamento, a realização e a avaliação. As dinâmicas referidas 

anteriormente, permitiram-me ter um primeiro contacto com aquilo que iria ser o 

meu ano de EP, ainda que a meu ver os níveis de responsabilidade e autonomia 

na tomada de decisões são pouco comparáveis. Acho importante destacar no 

percurso do primeiro ano do mestrado a disciplina de Didática Específica de 

Atletismo, já que nesta, pela primeira vez, presenciei na pática diferentes 

abordagens de ensino, o que me estimulou para a utilização das mesmas no EP. 

Desde sempre, e mesmo ainda enquanto estudante, sempre achei que ser 

professora de EF seria muito mais do que ensinar certas habilidades aos alunos, 

certas regras, determinados desportos. E esta é uma das razões por sempre ter 

tido presente o “bichinho” de envergar pelo ramo de ensino. A natureza do 

trabalho docente, que é ensinar, contribui para a formação dos alunos nas 

atitudes, nos valores, nas habilidades e em conhecimentos que contribuam para 

os munir dos saberes necessários ao enfrentamento dos desafios que a prática 

social lhes impor no quotidiano (Queirós et al., 2014). A meu ver não há nada 

mais compensador do que sentir que de alguma forma consegui contribuir para 

o crescimento e felicidade de um ser humano. 
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Ser professora de EF é incentivar o gosto pela prática desportiva, é incentivar 

os alunos a quererem eles mesmo fazer desporto, pelo seu bem-estar físico e 

mental. Ser professora de EF é ser um elemento fundamental na formação de 

um aluno enquanto pessoa. Ser professor de EF é educar o corpo e é educar a 

mente. E é tudo isto que faz com que esta seja uma profissão mágica e 

gratificante, com a qual tive a oportunidade de experienciar e sentir com este ano 

de EP. Segundo Tavares (2012), a aprendizagem experiencial é a via mais 

autêntica da construção do conhecimento profissional, porquanto os 

conhecimentos teóricos só se tornam verdadeiramente úteis e significativos 

quando mostram ser eficazes em contextos dinâmicos, sujeitos a circunstâncias 

únicas, apanágio do treino e da competição. 

Para terminar, afirmar que nunca me imaginei a seguir um curso que não 

fosse relacionado com o desporto e sempre me imaginei a estar relacionada à 

educação na área de que realmente gosto. Toda esta caminhada foi realizada 

para perseguir aquele sonho de menina que lá no fundo sempre foi o de ser 

professora de EF.  

 

2.2 Expetativas Iniciais 

A partir do momento em que decidi enveredar no MEEFEBS, ouvi 

variadíssimas opiniões e teorias acerca do ramo de ensino por parte das pessoas 

que me eram mais próximas. Toda a instabilidade que se vive hoje no ramo da 

educação faz com que o trabalho dos professores seja muitas vezes posto em 

causa e por isso mesmo, as opiniões que chegavam até mim não eram de todo 

aas mais favoráveis. Ainda assim, e apesar de todos os obstáculos que poderão 

vir ao meu encontro, hoje tenho a certeza de que fiz a melhor escolha e que não 

há nada mais gratificante do que sentir que essa escolha vai de encontro ao que 

sempre sonhei.  

As minhas expetativas relativamente ao estágio eram as mais elevadas pois 

seria a primeira vez onde teria efetivamente contacto com aquela que era a 

minha escolha como profissão futura. 
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Sendo uma pessoa da prática e adepta do desporto, sou da opinião que por 

mais teoria que tenhamos, por mais dicas que nos sejam dadas, por mais avisos 

que nos sejam feitos, só quando estivermos realmente na prática é que será 

possível sentir e saber o que é ser verdadeiramente professor. Obviamente que 

a bagagem teórica adquirida até à data de início do EP era essencial e fulcral 

para ter sucesso, contudo, ter teoria sem prática não é a mesma coisa, e isso 

veio a verificar-se após concluído este ano de estágio.  

Pronunciando mais objetivamente acerca das minhas expectativas em 

relação ao ano de EP, o primeiro aspeto que me ocorre mencionar é a 

experiência de, pela primeira vez, "estar do lado de lá" ou seja, de ser professora 

e não aluna. A identidade do professor de EF começa a ser contruída desde 

cedo. O professor constrói a sua performance a partir de inúmeras referências, 

entre elas estão a sua história familiar, a sua trajetória escolar e académica, a 

sua convivência com o ambiente de trabalho, a sua inserção cultural no tempo e 

no espaço” (Cunha, 2002). Apesar ter tido um papel duplo, sendo professora e 

aluna durante todo o ano letivo, posso afirmar que sem dúvida que este foi um 

ano completamente diferente de todos os outros pois, foi o ano da minha 

“formação inicial” em contexto de prática profissional. Se há algo que tenho a 

certeza que é consensual entre os EE, diz respeito à importância e influência 

que sabíamos que este processo iria ter na nossa identidade enquanto futuros 

professores de EF.  

A formação profissional é por excelência um processo muito complexo e 

dinâmico. Complexo porque envolve a participação de vários elementos 

constituintes que interagem e dinâmico porque esses elementos mudam com o 

tempo (Mesquita & Bento, 2012). Outra grande expectativa em relação ao EP foi 

especular se iria conseguir aplicar e aperfeiçoar os conhecimentos que me foram 

transmitidos ao longo do MEEFEBS, relativamente à elaboração das UD, dos 

Planos de Aula (PA), como iria criar o clima da minha aula e a relação professora-

aluno, entre muitos outros temas. Tudo isto foi um desafio pois, a disciplina de 

EF e o Desporto desempenham um papel muito importante não só no 

desenvolvimento físico mas, também, na área do desenvolvimento pessoal, 

social e moral dos estudantes (Rosado & Mesquita, 2009). Apesar de no primeiro 

ano de mestrado ter tido a oportunidade de ir a uma escola e lecionar algumas 
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aulas a uma turma de ensino básico, esta experiência pouco se assemelha 

àquilo que aconteceu nesse primeiro contacto com o ser professor. As aulas 

referidas foram sempre dadas em grupo e além disso, estas não foram dadas de 

forma sistemática o que impossibilitava (ou pelo menos dificultava) a criação de 

rotinas de trabalho com os alunos, por exemplo. Durante o EP, sim, tive muito 

mais autonomia e dependi muito mais de mim e dos meus conhecimentos para 

atingir o sucesso, tendo perfeita noção que este foi um percurso de constante 

construção.  

O início do EP foi sem dúvida uma tarefa difícil, principalmente relembrando 

aqueles primeiros tempos na EC, em que os EE se sentem um pouco estranhos 

com toda aquela envolvência, dada a diferença de estatutos sentida. E afirmo 

isto sentido que, no meu caso particular, fui recebida de forma excecional na EC. 

Sentia que numa segunda-feira apresentava-me como uma mera aluna na 

FADEUP e logo no dia seguinte, estava a entrar na EC assumindo o papel de 

docente e acarretando todas as responsabilidades inerentes a esta função. 

Confesso que para mim esta fase inicial foi um pouco estranha. Sentir que “já 

estava do outro lado”, que já era professora de EF e tinha a meu cargo uma 

turma de 10ºano constituída por 30 alunos, fez-me refletir várias vezes acerca 

da responsabilidade que tinha em mãos. E a formação docente também é isto 

mesmo, um processo de constante reflexão. Segundo Pimenta (2002), a 

formação docente não se constrói apenas por acumulação de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexão crítica 

sobre as práticas e de uma (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. 

Segundo Pacheco (2014), os programas de formação de professores devem 

desenvolver capacidades nos futuros professores para que estes possam 

analisar as situações que terão que enfrentar e tomar decisões mais adequadas 

a cada uma delas. Ao longo do EP acredito que fui capaz de colocar em prática 

muitas das coisas que me foram ensinadas e, mais importante para mim até, fui 

capaz de me ajustar às situações e ao contexto com que me deparei, tendo-me 

adaptado e readaptado várias vezes, já que sempre tive em mente que o 

sucesso dos meus alunos seria o meu principal objetivo. Na ESP senti-me 

sempre integrada, já que toda a comunidade educativa via e tratava o EE como 
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mais um docente e não como um mero estagiário. Além disso, tive a 

possibilidade de participar em diversas reuniões com o diretor, com outros 

docentes da escola, com o GEF e até com encarregados de educação, o que 

me fez perceber e compreender de forma mais eficaz aquele que é o 

funcionamento habitual de uma instituição de ensino.  

Posso confidenciar que sempre tive um pouco de receio de como o EE seria 

integrado na escola, contudo neste aspeto não há nada que possa apontar como 

menos positivo acerca do meu percurso e das minhas vivências na EC. Nesta 

escola foi-me possível ser verdadeiramente professora, já que a minha ação não 

se limitou à sala de aula ou ao pavilhão. Senti-me verdadeiramente integrada em 

toda a comunidade escolar e senti que durante um ano fiz parte e contribui para 

esta. O trabalho docente não consiste apenas em cumprir ou executar um plano, 

mas é também a atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar um 

sentido ao que fazem, é uma interação com outras pessoas: os alunos, os 

colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc. (Queirós et al., 2014). 

 Até conhecer a EC, apresentava-me apreensiva relativamente às 

infraestruturas que esta teria para a lecionação da disciplina de EF. Apesar de 

antes do EP ter iniciado terem comentado comigo que a escola apresentava 

todas as condições para a prática das várias modalidades, a realidade é que 

nunca tinha presenciado as instalações e por isso sempre me mostrei um pouco 

expectante com o que iria encontrar. Ainda assim, todas as dúvidas existentes 

relativamente às instalações da escola se sumiram quando, na primeira visita à 

escola ainda no período de férias letivas, rapidamente constatei que a EC 

apresentava condições exímias quer para a prática de exercício, quer de conforto 

para os seus alunos. A EC ao longo do ano letivo apresentou-se sempre muito 

cuidada e limpa, além de que as infraestruturas eram espetaculares a vários 

níveis.    

Pronunciando-me acerca da escola tenho obrigatoriamente de referir a ânsia 

que tinha perante aquela que seria a minha supervisão ao longo do EP, ou seja, 

de como seria a minha PC e qual seria a relação que os EE iriam ter com ela. 

Sabia que era essencial ter uma boa relação com a PC, pois esta seria 

obviamente fulcral para que a minha atuação enquanto docente melhorasse ao 

longo do tempo.  
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Após terminar este percurso, posso afirmar que até neste aspeto as minhas 

expectativas foram, em muito, superadas. A PC sempre se mostrou disponível 

para ajudar todo o NE, apresentando-se sempre na escola como um enorme 

apoio para nós. Além disto, ela sempre se mostrou paciente na orientação de 

todo este processo, tendo intervindo com a sua sabedoria nos momentos de 

maior aflição, dando-nos dicas e corrigindo-nos quando havia razão para tal, 

mostrando-se preocupada em perceber o que eu e os meus colegas de NE 

estávamos a sentir, quais estavam a ser as nossas dificuldades, os nossos 

medos e receios.  

Uma das estratégias utilizadas pela PC que mais valorizei ao longo do EP 

foi o fato de esta ter incrementado a discussão no nosso NE de forma assídua. 

Quando algo falhava num exercício ou processo, ou pura e simplesmente a PC 

sentia que ainda existia margem para progredirmos, muitas foram as vezes que 

debatemos as nossas ideias na tentativa de que na aula seguinte já fossemos 

capazes de modificar o nosso comportamento, e assim nos tornássemos mais 

eficazes em determinado aspeto. Posso afirmar que todo o NE conseguiu criar 

até um clima de amizade com a PC, pois até a nível pessoal quando algo não 

estava bem, todos eramos o suporte um dos outros. Nunca pensei que fossem 

existir tantos bons momentos com a professora que supervisionou todo este 

processo, mas sem dúvida que me sinto uma felizarda por ter tido uma PC tão 

preocupada e atenta à nossa evolução enquanto professores de EF, e sem 

dúvida que ela contribui em muito para que este EP decorresse de forma tão 

tranquila e exponencial. 

Relativamente ao PO, eu não o conhecia de anos transatos da faculdade 

contudo, este desde fase precoce do EP sempre se mostrou disponível para 

ajudar os estudantes estagiários, mantendo sempre contacto connosco através 

do correio eletrónico e mostrando-se preocupado em reunir-se com os diferentes 

NE. Além disso, o PO sempre se mostrou disponível em marcar reuniões para 

esclarecer possíveis dúvidas existentes.  

Por fim, referir a expectativa que tinha em relação aos alunos com que teria 

de lidar, aqueles a quem que pela primeira vez poderia chamar de “meus alunos”. 

De tudo o que referi anteriormente, sem dúvida que os alunos foram o que mais 

receei. Eles seriam a razão de todos os meus sucessos e fracassos e por isso 
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mesmo, até os conhecer, muito imaginei e perspetivei. O processo de ensino-

aprendizagem estaria muito dependente das personalidades que eles tivessem 

e da minha capacidade de saber lidar e agir com eles. O meu principal objetivo 

sempre foi que eles aprendessem comigo, obviamente, mas queria que no final 

desta experiência quer eles, quer eu, olhássemos para trás e ficássemos 

orgulhosos do nosso percurso conjunto. Obviamente que nem todos os 

momentos foram perfeitos mas sinto que conseguimos criar uma forma de estar 

e ligação capazes de ultrapassar, em conjunto, as diversas barreiras que 

surgiam no nosso caminho.  

Os alunos do 10ºA enriqueceram-me imenso, quer enquanto professora, 

quer enquanto pessoa e sem dúvida que não poderia ter pedido outros alunos 

para esta experiência.  

A natureza do trabalho docente, que é ensinar, contribui para a formação 

dos alunos nas atitudes, nos valores, nas habilidade e em conhecimentos que 

contribuam para os munir de saberes necessários ao enfrentamento dos 

desafios que a prática social lhes impõe no quotidiano (Queirós et al., 2014). 

Após concluído o ano de estágio, penso que consegui influenciar positivamente 

a forma de pensar e agir dos meus alunos em vários aspetos relacionados 

inequivocamente ao desporto, como o empenho, a participação, a cooperação, 

a competitividade. O facto de a nossa profissão lidar com seres humanos (neste 

caso, ainda em formação o que poderá ainda dificultar mais este processo) torna 

tudo ainda mais imprevisível, porém sinto que todos os esforços foram 

recompensados quer pelas experiências e vivências que tive no decorrer deste 

longo ano letivo com os meus alunos. 

O EP colocou à prova as minhas capacidades para desempenhar esta 

função de docente e fez com que adquirisse uma série de conhecimentos e 

competências que futuramente poderão vir a ser utilizadas, entre as quais a 

reflexão. A reflexão é importante no desenvolvimento profissional e do processo 

pedagógico do EE, permitindo evoluir a partir da deteção de erros e propostas 

de estratégias para a sua resolução (Queirós et al., 2014). 

 Experienciei diversas estratégias de ensino para que os meus alunos 

tivessem todas as condições para obterem sucesso (aprendizagens 
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significativas) e por inerência estivessem mais empenhados nas aulas. O papel 

do professor de EF ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos, tendo este 

de ser educador, orientador e amigo (Queirós et al., 2014). 

 Este percurso foi também crucial para adquirir uma maior confiança e 

segurança como futura docente de EF, e sem dúvida que este foi o ano mais 

marcante de todo o meu percurso académico.  
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 Entendimento de Estágio 

O ano de estágio, no meu entender, foi sem sombra de dúvidas o ano mais 

importante de todo o meu percurso académico, já que partilho da ideia de que é 

dentro da profissão que se aprende a exercer e neste caso, só estando na escola 

e dentro de todos os processos inerentes ao professor, é que aprendi a sê-lo. É 

no exercício profissional, no espaço escolar, que essas conceções são revistas 

e adquirem significado nas relações com os demais atores e no confronto com 

as delimitações do contexto institucional (Ambrosetti, Almeida & Calil, 2012). 

Encarei o estágio como uma oportunidade de poder exercer a profissão de 

docente de EF, de saber o que realmente é ser professor e de como realmente 

funciona uma instituição de ensino. Pela primeira vez, em muitos anos como 

estudante, vi a escola numa outra perspetiva: vi-a sendo professora e não como 

uma mera aluna. Ao realizar este estágio, pode também esclarecer algumas das 

minhas dúvidas em relação à escola e em relação a tudo o que envolve a 

profissão docente.  

Todo o conhecimento adquirido não vale de nada se não for posto em 

prática. O conhecimento e a prática são dois aliados que se complementam. O 

estágio profissional serviu assim para pôr em prática tudo aquilo que 

aprendemos, não só no primeiro ano de mestrado mas também de todo o 

conhecimento adquirido durante a licenciatura e até durante todo o nosso 

percurso escolar. 

A experiência prática de ensino em contexto real é reconhecida na literatura 

como uma das componentes mais importantes nos processos de formação inicial 

de professores (Tang, 2004, cit. por Batista & Queirós, 2013). O EP é o primeiro 

passo para construção da profissão, sendo neste contacto com o espaço real de 

ensino que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a 

pouco, um membro dessa comunidade educativa, denominada, por Lave e 

Wenger (1991) de comunidade prática. A formação do professor, em particular 

o seu desenvolvimento profissional, implica elementos como a valorização, 
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seleção e formas de conteúdos critico-reflexivo sobre a sua atuação e sobre as 

práticas pedagógicas que serão vivenciadas (Queirós et al. , 2014). 

Deste modo e tal como se veio a provar ao longo deste EP, entende-se que 

o núcleo de estágio, constituído pelos estudantes-estagiários, PC e PO, devem 

funcionar como comunidades práticas, levando os estagiários a gerar novos 

conhecimentos e novas competências (Batista & Queirós, 2013).  

 

3.2 A Escola como Instituição 

O reconhecimento da especificidade organizacional do estabelecimento de 

ensino, da sua identidade e do seu “efeito” sobre as aprendizagens dos alunos 

começa a desenhar-se nos anos 70, mas só emerge, com relativa consistência, 

a partir dos anos 80, naquilo que passou a designar-se como um processo de 

“descoberta da escola”. 

A escola é uma instituição que, a partir de um conjunto de valores estáveis 

e intrínsecos, funciona como uma fábrica de cidadãos, desempenhando um 

papel central na integração social. Como instituição a escola desempenha, do 

ponto de vista histórico, um papel fundamental de unificação cultural, linguística 

e política, afirmando-se como um instrumento fundamental da construção dos 

modernos estados-nação. 

Segundo Canário (2008), os professores e os alunos são, em conjunto, 

prisioneiros dos problemas e constrangimentos que decorrem do défice de 

sentido das situações escolares. A construção de uma outra relação com o saber 

por parte dos alunos e de uma forma de viver a profissão por parte dos 

professores têm de ser feitas a par. A escola edificou-se, historicamente, como 

requisito prévio da aprendizagem, a transformação das crianças e dos jovens em 

alunos; construir a escola do futuro supõe pois, a adoção do procedimento 

inverso: transformar os alunos em pessoas. Só nestas condições a escola 

poderá assumir-se, para todos, como um lugar de hospitalidade. 
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3.3 Escola Cooperante 

Penafiel é uma cidade portuguesa no distrito do Porto, região do Norte e sub-

região do Tâmega e Sousa, com cerca de 18 950 habitantes. Este município tem 

cerca de 212,24 km² de área, estando subdividido em 28 freguesias. O município 

é limitado pelos municípios de Lousada, Amarante, Marco de Canaveses, 

Castelo de Paiva, Gondomar e Paredes, estando situada a 30 Km do Porto. 

Penafiel é uma cidade muito antiga sendo até a segunda cidade mais antiga 

do norte do país. No que diz respeito à educação, este concelho possui vários 

estabelecimentos de ensino: desde diversos jardins-de-infância ao Instituto de 

Ensino Superior, passando por várias escolas de ensino primário, básico e 

secundário. 

Relativamente ao desporto, o futebol é a modalidade mais praticada no 

concelho, levando centenas de jovens para os vários clubes existentes no 

concelho. O maior clube futebolístico do concelho e que representa todo o 

concelho é o FC Penafiel. A Associação Desportiva de Penafiel (ADP) é um dos 

clubes Penafidelense que enverga várias modalidades, tais como o Karaté, a 

Natação, a Patinagem, o Hóquei em Patins, o Pólo Aquático, o Badminton, o 

Voleibol, o Andebol, o Kickboxing e o Futsal. 

Relativamente à EC, esta situa-se na rua Dr. Alves Magalhães, na freguesia 

de Milhundos, em Penafiel. Esta instituição está localizada num dos pontos mais 

elevados da cidade, perto do Jardim do Sameiro, local simbólico para toda a 

região do Tâmega e Vale do Sousa.  

A ESP iniciou a sua atividade no ano de 1978, tendo a sua origem na Escola 

Comercial e Industrial fundada em 1963, e no antigo Liceu Alexandre Herculano. 

Recentemente, em 2010, procedeu-se à sua requalificação, no âmbito do 

Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário, tendo sido 

melhoradas as condições para toda a comunidade escolar. Esta foi bem 

apetrechada no que diz respeito às salas de aula, laboratórios, áreas 

desportivas, biblioteca/mediateca, gabinetes de trabalho docente e sala de 

diretor de turma, com gabinetes de atendimento aos encarregados de educação. 

Além disto, a EC apresenta zonas de convívio e lazer (polivalente, esplanada, 

espaço convívio) e uma zona de restauração e serviços (administrativos, 
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papelaria/reprografia, serviço de psicologia e orientação educativa). O edifício 

escolar está rodeado por espaços verdes e por vários estabelecimentos de 

comércio/ lazer.  

Relativamente às instalações desportivas, esta 

escola apresenta um campo exterior (onde é 

possível lecionar futebol, andebol e atletismo), dois 

campos de ténis e um pavilhão desportivo. O 

pavilhão desportivo possui material para todas as 

modalidades, apresentando no andar superior uma 

sala dedicada à ginástica/ expressões (SEG). Existe, também, a possibilidade 

de utilizar a piscina municipal de Penafiel e o campo sintético (que contém 

também uma pista de atletismo). 

Esta escola apresenta um roulement para que exista uma distribuição dos 

espaços e consequente correta utilização de todos os equipamentos (neste 

roulement os períodos letivos são divididos em dois subperíodos). Sempre que 

as condições atmosféricas estejam adversas, as aulas destinadas ao exterior 

são canceladas sendo os espaços do pavilhão divididos e adaptados para todas 

as turmas que estejam a ter EF naquele momento. 

A ESP é uma referência nacional no ensino, onde as instalações modernas 

assim como equipamentos permitem um serviço educativo completo ao nível dos 

melhores da Europa. Atualmente frequentam nesta escola cerca de 2326 alunos, 

distribuídos por 78 turmas:  

 1710 Alunos no Ensino Secundário: 

o 1260 dos cursos científico humanístico; 

o 350 de cursos profissionais. 

 616 Alunos no Ensino Básico.  

Os cursos profissionais existentes na ESP são: técnico de contabilidade, 

técnico de análises laboratoriais, técnico auxiliar de saúde, técnico de gestão e 

programação de sistemas informáticos e técnico instalador de sistemas térmicos 

de energias renováveis. 

Figura 1- Campo exterior da EC 
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Além do anteriormente referido, a Escola Secundária de Penafiel conta com 

um corpo docente de 154 professores. Juntando a isso, esta escola apresenta 

12 assistentes técnicos, 25 assistentes operacionais e 1 psicóloga.  

 

3.4 Caracterização do Núcleo de Estágio 

Ainda decorria o primeiro ano de estágio e eu, inequivocamente, já pensava 

no tão aguardado ano de estágio. Além da ânsia de ir pela primeira vez para uma 

escola enquanto professora e da incerteza de qual seria a escola que me iria 

acolher para realizar o EP (“será que fico na minha primeira opção, a ESP?”), a 

realidade é que também sempre me preocupei com quem seriam os colegas com 

os quais iria partilhar esta aventura. Esta preocupação resultou muito da opinião 

transmitida por outros colegas que haviam já concluído o MEEFEBS.  

Após saírem os resultados das candidaturas às escolas, fiquei feliz por 

verificar que iria viver um dos anos mais importantes da minha vida académica 

com dois colegas de turma do 1º ano de mestrado. Apesar de nunca ter 

trabalhado diretamente com nenhum dos dois, o facto de já os conhecer 

pessoalmente e já ter vivenciado de certa forma um ano com eles, tranquilizou-

me bastante pois sabia que se precisasse de algo eles estariam disponíveis para 

me ajudar. Desta forma, aquele receio que existia relativamente a quem 

pertenceria ao meu NE foi superado rapidamente. 

Após concluído o ano de estágio posso afirmar que sempre existiu um 

grande companheirismo no meu NE, já que sempre nos ajudamos uns aos outros 

nos demais problemas que surgiram. A colaboração que existiu no meu NE na 

identificação de problemas que surgiam nas aulas das respetivas turmas, foi 

muito proveitosa pois, em conjunto, tentamos sempre encontrar estratégias para 

ultrapassar tudo aquilo que ocorria de menos positivo. Sempre tivemos uma 

relação de honestidade e isso era nítido e transparecia nas reuniões semanais 

que tínhamos em conjunto com a PC. Todos os membros do NE sempre 

mantiveram uma relação saudável ao longo do EP e sempre agimos para que 

todos evoluíssem nas suas práticas. 

Referir também que após o final da aula, os meus colegas de NE deram-

me feedback relativamente à mesma e informaram-me de um aspeto que me 
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passou despercebido: uma aluna realizou a aula com um colar. Como referi, 

isto foi algo que me passou despercebido e desta forma, estarei mais atenta 

em aulas posteriores a estes pormenores que poderão por em causa a 

integridade física dos restantes alunos. 

Diário de Bordo, 7ª Semana 

O NE também se apresentou bastante ativo na EC ao longo do ano letivo e 

exemplo disso foi termos criado e apresentado ao Diretor da escola uma 

proposta de aulas de condição física quando há necessidade de partilha de 

espaço de aula. Na ESP, quando se verifica que as condições meteorológicas 

estão desfavoráveis para a prática de exercício físico no exterior, está estipulado 

que as turmas que se encontram em recinto aberto passem a realizar a aula 

dentro do pavilhão. Esta organização leva a que os espaços de aula do pavilhão 

gimnodesportivo sejam divididos. Visto que habitualmente uma turma que esteja 

no pavilhão tem em sua posse 1/3 deste, fica claro que os espaços de aula, 

aquando este tipo de situações, se tornam demasiado reduzidos para que os 

alunos tenham o tempo de prática motora adequada. 

Na aula de sexta-feira, derivado a más condições meteorológicas, abordou-

se o basquetebol. Referir que o espaço de aula foi de apenas 1/6 de pavilhão, 

já que o lugar reservado à turma seria a pista exterior de atletismo. Como o 

pavilhão já se encontra totalmente ocupado, um professor que se encontrava 

num 3 dos campos do pavilhão forneceu ½ do seu espaço de aula de maneira 

a não prejudicar os alunos da minha turma. Sendo a TR constituída por 30 

alunos e tendo um espaço de aula tão reduzido, estava com muito receio 

desta. 

Diário de Bordo, 8ª semana 

Assim, durante o EP e após discussão várias vezes com a PC relativamente 

à dinâmica imposta nestes momentos, surgiu no seio do NE a ideia da realização 

de aulas de condição física para colmatar todos os contras que tínhamos 

verificado com a organização descrita anteriormente: o elevado número de 

alunos no mesmo espaço de aula e o consequente reduzido tempo útil de aula, 

foram os principais fatores que nos fizeram procurar outra estratégia. 
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 A proposta do NE tinham como principal intuito o trabalho da condição física 

e ia de encontro ao Projeto Educativo de Escola, que pretende dar respostas 

adequadas e eficazes na formação dos alunos. Além disso, esta proposta tinha 

em vista o alcançar de melhores resultados nos Testes de Condição Física 

(Fitescola) e permitia que cada professor estipula-se os exercícios perante a 

realidade e contexto da sua turma, respondendo assim às necessidades dos 

seus alunos. A proposta fomentava também o trabalho a pares, a socialização 

de alunos da mesma e diferentes turmas, com o objetivo de ir ao encontro do 

PNEF (“reforço pelo gosto da prática regular de atividades físicas, como fator de 

saúde e componente cultural, quer na dimensão social, quer cultural”). 

Desta forma, o NE realizou um conjunto de SkillCards que apresentavam 

vários exercícios com um grau reduzido de dificuldade, tendo existido a 

preocupação de escolher exercícios 

onde não houvesse necessidade de 

materiais que a EC não possuísse. Na 

escolha dos exercícios respeitamos 

todos os grupos musculares e tivemos 

também em atenção às necessidades 

gerais dos alunos. 

A proposta foi primeiramente apresentada ao Diretor da escola que 

prontamente reconheceu a proposta como bastante útil e eficaz, pedindo-nos 

assim que a colocássemos o mais rápido possível em prática. Numa fase 

posterior, também apresentamos a proposta ao GEF, numa das reuniões do 

grupo disciplinar, e todos eles reconheceram a ideia como sendo bastante 

interessante, mostrando-se também prontos para recorrer à mesma caso fosse 

necessário. 

Na quinta-feira, o NE dirigiu-se ao Diretor da escola para apresentar uma 

proposta que se poderá vir a realizar nas aulas de Educação Física. O 

feedback que o diretor nos deu foi bastante positivo já que achou a proposta 

inovadora e interessante. Esta poderá colmatar alguns problemas já 

identificados nas aulas de EF, quando exista a necessidade de se juntarem 2 

turmas no mesmo espaço de aula. A breve reunião terminou com o diretor a 

Figura 2 - Proposta do NE para a realização de aulas 
de Condição Física 
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solicitar que apresentássemos ao grupo de EF e puséssemos em prática o 

mais rápido possível a nossa proposta. 

Diário de Bordo, 21ª semana 

De referir que um dos elementos do NE teve a possibilidade de colocar em 

prática a proposta referida anteriormente e foi visível que esta funciona na 

perfeição. Existiu a junção de duas turmas no mesmo espaço do pavilhão e logo 

no início da aula, os professores das turmas definiram o número de estações 

que queriam e delinearam os exercícios perante os SkillCards que o NE 

elaborou. Todos os alunos se mostraram bastante dinâmicos naquela aula e sem 

dúvida que o NE sente que contribui para a evolução de uma das estratégias da 

escola, no que se refere à disciplina de EF. Seria um orgulho para mim (e 

certamente para os meus colegas de estágio e para a PC), que os professores 

da ESP dessem continuidade a esta dinâmica criada pelo nosso NE. 

 

3.5 Turma Residente – “Os meus miúdos” 

Logo numa das primeiras reuniões com a PC, esta expôs aquelas que seriam 

as três turmas que estavam destinadas ao NE da FADEUP. Visto que as três 

turmas eram de 10º ano, a atribuição destas aos estagiários foi feita de forma 

aleatória. Assim sendo, a turma que ficou sob minha responsabilidade ao longo 

do EP foi o 10ºA. 

Até acontecer o primeiro contacto com a minha turma, apenas tinha a 

informação de que esta era uma turma do curso de Ciências e Tecnologia, que 

abrangia 29 alunos e que o aproveitamento destes no final do ano precedente 

era, na sua generalidade, razoável. 

Lembro-me perfeitamente da primeira aula que tive com os meus alunos. 

Logo no dia de apresentação, surgiu um novo aluno de forma inesperada para 

mim e para a PC e, assim sendo a turma passou a ser constituída por 30 alunos. 

O primeiro impacto com a TR considero ter sido bastante positivo e, logo nessa 

aula de apresentação consegui decifrar algumas das principais características 

da turma: bem comportados e respeitadores.  
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“O meu primeiro contacto com os alunos da minha turma residente 

realizou-se na sexta-feira, dia 14 de setembro. Esta foi a primeira vez que falei 

para um grande grupo de alunos e por isso mesmo os nervos estiveram, 

obviamente, sempre presentes. Porém, olhando para trás posso afirmar que 

tudo correu de forma muito mais positiva do que perspetivava. Durante o 

decorrer desta primeira aula, e contrariamente aquilo que esperava que 

acontecesse consegui manter-me calma e com uma postura correta perante os 

alunos. Os nervos estiveram sempre presentes, mas à medida que o tempo 

passava estes foram dissipando-se.” 

Diário de bordo, 1ª semana 

Em conjunto com a PC, tinha sido estipulado que iriamos realizar um 

questionário aos alunos para os conhecermos um pouco melhor (o questionário 

abordava diversos assuntos: passava por conhecer os hábitos dos alunos, às 

suas perspetivas futuras e alguns dados pessoais – ver anexo IV). Este 

questionário facilitou bastante no que concerne ao conhecer e compreender um 

pouco melhor a minha turma e os meus alunos.  

Após analisar os questionários e depois de já lecionado as primeiras aulas, 

verifiquei que os alunos do 10ºA eram, no geral, bastante disciplinados e 

motivados nas aulas de EF. Esta turma apresentava capacidades motoras 

razoáveis para a prática desportiva e verifiquei logo numa fase prematura que 

estes eram persistentes no que diz respeito à vontade de aprender para 

evoluírem quer a nível físico, quer a nível cognitivo.  

Esta turma apresentava um desequilíbrio em relação ao género, já que 

disponha de um total de 20 raparigas e 10 rapazes. Todos os alunos iniciaram o 

ano letivo com 15 anos, ou seja, todos eles tinham nascido no ano de 2003 e 

nenhum deles tinha reprovado até então. Após a análise dos questionários 

realizados na primeira aula, verifiquei que a nível de limitações físicas e de 

problemas de saúde, existiam alguns alunos com fragilidades a nível de saúde. 

Dos 30 alunos que constituíam a turma, duas alunas tinham anemia, duas tinham 

asma, uma bronquite, outra apresentava duas hérnias e por fim, uma aluna tinha 

problemas renais e ortopédicos. Apesar dos problemas referidos, apenas a 

última aluna referida esteve impossibilitada de realizar as aulas práticas de EF 
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durante todo o ano letivo e por isso mesmo, teve dispensa da parte prática das 

mesmas. Dadas as circunstâncias, a aluna referida anteriormente colaborou 

assiduamente nas dinâmicas de aula. Relativamente às modalidades que os 

alunos praticavam ou tinham praticado, verificou-se que as modalidades nas 

condições referidas eram o andebol, a corrida, o futsal, o basquetebol, a natação, 

a dança e o crossfit. Os restantes alunos nunca tinham praticado nenhuma 

modalidade extra-aula porém, perante o aproveitamento que estes 

apresentavam do ano letivo transato em EF, perspetivei que numa grande 

maioria todos teriam interesse pela disciplina (14 alunos concluíram o 9ºano com 

a classificação de “5” e outros 14 alunos com a classificação de “4”).  

Na fase inicial deste percurso optei por me apresentar aos meus alunos num 

registo um pouco mais sério e autoritário, comparado com aquele que é o meu 

registo habitual. Sabia que o facto de ser uma professora-estagiária poderia levar 

os alunos a agirem de forma mais descomprometida para comigo contudo, sendo 

eu uma pessoa que gosta de ter e ver rigor naquilo que faz, decidi que até ter a 

confiança da turma não deixaria que os alunos pudessem ter comportamentos 

com os quais não me identificasse.  

Tenho verificado que o comportamento dos meus alunos cada vez se torna 

mais positivo o que me deixa bastante satisfeita, já que para mim é fulcral ter o 

controlo da turma no que diz respeito aos aspetos comportamentais. Além 

disso, verifico também que cada vez mais a turma me respeita mais enquanto 

professora já que acatam rapidamente “as minhas ordens” e às vezes basta 

uma palavra ou expressão facial para que estes entendam que tiveram 

determinado comportamento inoportuno e sejam capazes de o corrigir sem eu 

ter de fazer grandes alaridos. 

Diário de Bordo, 6ª Semana 

Apesar da postura que decidi adotar inicialmente, verifiquei ainda numa fase 

precoce que tinha tido muita sorte com a turma que me havia saído na rifa. Todos 

os receios que tinha oriundos da quantidade e tipo de alunos que poderia vir a 

ter foi-se dissipando completamente ao longo do EP. Poucas foram as vezes que 

senti necessidade de me aborrecer com os meus alunos já que estes 

apresentavam-se, rara a exceção, empenhados na tarefa, com um bom 
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comportamento e um bom desempenho motor. Para não bastar, e à medida que 

os tempos avançaram, senti que alguns alunos passaram a depositar em mim 

uma grande confiança, confidenciando-me até pormenores do dia-a-dia da turma 

e acontecimentos ocorridos noutras disciplinas. Todos estes pequenos detalhes 

não passaram disso mesmo, detalhes, contudo a junção de todos estes 

pormenores levou a que estreitasse laços com os meus alunos e criasse uma 

excelente relação com os mesmos. 

Todos os 30 alunos da TR marcaram-me pelas suas características e formas 

de estar, contudo alguns deles marcaram-me por serem casos singulares da 

turma. Começar por referir a aluna Daniela (pseudónimo). Esta aluna não 

realizou nenhuma aula prática de EF já que apresentava atestado médico que a 

impossibilitava de realizar qualquer tipo de exercício físico. Apesar desta 

contradição, a Daniela nunca surgiu em aula aborrecida ou desmotivada, 

empenhando-se sempre nas tarefas de aula que lhe solicitava, cooperando na 

organização e dinâmicas da mesma. Além disso, no final dos respetivos 

períodos, apresentou excelentes trabalhos teóricos realizados por pesquisa 

própria, o que evidenciou a importância que esta atribuiu à disciplina. 

A aluna esteve com atestado médico durante o período letivo todo contudo 

coopera na aula quando solicitada e demonstra-se exemplar na realização dos 

relatórios de aula. 

Avaliação qualitativa, 1º Período 

O Filipe (pseudónimo), tal como a Daniela, não realizou nenhuma aula 

prática no 1º período, contudo nos restantes períodos letivos já lhe foi possível 

realizar a componente prática das aulas. Não tendo o aluno realizado nenhuma 

aula prática no período letivo inicial, não sabia como estaria o seu estado físico 

para as modalidades que iriam ser abordadas contudo, ficou evidente que ele 

tinha algumas dificuldades no que concernia à predisposição para o exercício 

físico. Apesar disto, este foi um aluno que, apesar de passar despercebido entre 

os restantes colegas, era muito esforçado e isso era nítido quando comparadas 

as avaliações diagnósticas e sumativas realizadas ao mesmo. O aluno em 

questão, em todas as modalidades apresentou grandes progressos e é de louvar 

a atitude que este teve em todas as aulas. 
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O José (pseudónimo) era um aluno com boas capacidades psicomotoras em 

praticamente todas as modalidades abordadas contudo, este foi o único aluno 

da turma que por vezes surgia com pouca predisposição para a aula, chegando 

até a ter comportamentos fora da tarefa uma e outra vez. Este tipo de 

comportamento referido começou a evidenciar-se mais no decorrer do 2º período 

e mesmo não sendo recorrente, tive várias conversas com o aluno em questão 

para que este corrigisse o seu comportamento e forma de estar em sala de aula. 

É certo que o comportamento nunca passou a ser o ideal porém sempre que 

conversava com ele, verificava que ele era capaz de refletir e posteriormente 

mudava o seu comportamento. 

Relativamente à aula de 6ªfeira, de ténis, logo no início desta um aluno 

demonstrou-se algo desinteressado na aula, o que me desagradou. Perante 

isto, tive uma conversa com o mesmo para que a sua atitude mudasse. Na 

tentativa que o aluno se empenhasse mais na tarefa pedi-lhe, após o 

aquecimento, que ajudasse o seu par nos exercícios de aula, já que ele estava 

a evidenciar muitas dificuldades na execução do batimento de direita. Com esta 

decisão, consegui cativar o aluno em questão, já que este alterou o seu 

comportamento e ficou mais envolvido na aula a até a sua disposição 

melhorou. 

Diário de Bordo, 18ª Semana 

Por fim, a Rita, a Manuela, a Maria, o Bernardo e o Rafael (pseudónimos). 

Estes foram os alunos que mais me marcaram positivamente, já que estes se 

destacaram por qualidades dignas de alunos de topo na disciplina de EF: estes 

aliaram a sua espetacular forma de estar em aula, a excelentes performances 

ao longo de todo ano letivo, tendo estes demonstrado habilidades técnicas para 

as diversas modalidades abordadas. Estes alunos sempre cooperaram comigo 

em aula, aplicaram-se ao máximo nas tarefas propostas, tinham sempre um 

comportamento irrepreensível em aula e apresentavam-se motivados e 

motivavam os seus colegas. Além do referido anteriormente, estes alunos 

participaram em todos os eventos organizados pelo GEF por vontade própria, 

tendo até alguns deles atingindo classificações honrosas nesses eventos 

(deixando-me obviamente bastante orgulhosa pelos feitos que alcançaram). Os 
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cinco alunos referidos nunca esconderam que queriam obter a melhor 

classificação possível na disciplina e essa vontade espelhava-se naquelas que 

eram as suas performances ao longo das aulas de EF. 

Os resultados das provas apenas foram publicados no decorrer da semana 

e já me tinha apercebido que, pelo menos dois alunos da turma estavam 

ansiosos em saberem os mesmos (sempre que me viam, questionavam-me 

acerca dos mesmos). Os dois alunos que se mostravam ansiosos durante 

praticamente uma semana, ganharam uma das provas em que participaram 

(mega sprint feminino e masculino, respetivamente), e isso deixou-me muito 

satisfeita já que os alunos em questão apresentam uma forma de estar em aula 

espetacular, isto além da grande qualidade técnica que apresentam nas 

diferentes modalidades. Além destes, a turma teve três bons registos na prova 

do Mega Km feminino: 2º, 3º e 5º lugar. Na prova do Mega salto feminino, duas 

alunas obtiveram o 2º e 3º lugar, respetivamente. 

Diário de Bordo, 23ª Semana  

Apenas expus certos atributos de alguns dos meus alunos, mas obviamente 

que poderia selecionar aleatoriamente qualquer um dos 30 alunos da minha 

turma, que facilmente iria referir qualidades de qualquer um deles. Os alunos do 

10ºA podem ter sido meus alunos apenas durante um ano letivo, é verdade, mas 

eles encheram-me o coração pelos sorrisos constantes, pela alegria vivida nas 

aulas, pelos abraços de admiração e carinho, pela troca de aprendizagens e pela 

motivação e interesse demonstrados pela disciplina.  

Olhando para trás, sinto que esta minha primeira experiência enquanto 

docente foi sem dúvida enriquecida com todos os momentos e vivências que a 

minha turma me proporcionou, tendo eles aprendido comigo e eu aprendido com 

eles. Após concluído o ano letivo, posso afirmar que os meus alunos terão 

sempre em mim alguém em quem poderão confiar, dadas as boas práticas que 

tivemos ao longo deste ano. As memórias serão sempre mais que muitas! 

A aula terminou com algumas palavras de despedida da minha parte. Cada 

um dos 30 elementos da turma contribui para este meu percurso e só lhes 

podia agradecer por isso. Tive a sorte de ter tido uma primeira turma tão 

especial e de ter criado laços com uma grande deles. Só espero ter-lhes 
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proporcionado boas memórias desta disciplina e que a minha forma de estar e 

atuar tenha contribuído para isso mesmo. 

Diário de Bordo, 38ª semana 

 

3.6 Turma Partilhada – “Os irrequietos” 

A escola onde realizamos o EP, a ESP, é uma escola secundária na qual 

não era possível partilharmos uma turma do 2º ciclo. A PC, em diálogo com o 

Diretor da escola, conseguiu comunicar com uma Escola Básica do 

Agrupamento da EC para que fosse possível lecionar algumas aulas a uma 

turma do ensino básico, e eles mostraram-se recetivos em cooperar com o nosso 

NE. Assim, no final do 1º período letivo, foi-nos enviado o horário de uma das 

professoras da escola referida (de turmas de 5º e 6º anos), para que 

pudéssemos verificar a nossa compatibilidade de horários. Posto isto, 

verificamos que o nosso horário só era compatível às quartas-feiras, no primeiro 

bloco de 90 minutos da manhã. Assim sendo, e de acordo com o regulamento, 

cada EE lecionou quatro aulas das doze disponíveis, da quais oito foram da UD 

de Basquetebol e quatro da UD de Ginástica de Solo. 

A escola da TP não apresentava um espaço de aula com as melhores 

condições, tendo-se também verificado rapidamente que esta era um pouco 

desorganizada. Foram-nos fornecidos já tardiamente o roulement de espaços, 

os conteúdos programáticos e os critérios de avaliação. Relativamente à turma, 

os documentos disponibilizados acerca desta foram bastante reduzidos: apenas 

nos foram fornecidas as fotos dos alunos e a lista com os nomes dos mesmos.  

Referir que o NE teve uma breve reunião com a professora titular da turma 

partilhada ainda antes de conhecer os alunos, que nos fez uma visita ao pavilhão 

e nos apresentou o material disponível.  

A TP pertencia ao 5º ano de escolaridade. Esta apresentava 20 alunos, 

sendo 11 alunos do sexo feminino e 9 alunos do sexo masculino. Referir ainda 

que nesta turma existia uma aluna que estava pré-diagnosticada com défice de 

atenção. 
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Dos 20 alunos da TP, apenas um aluno não realizava assiduamente as aulas 

de EF devido a um problema de saúde (e derivado a esse problema, este tinha 

consultas rotineiras e faltava à aula). 

Os alunos da turma em questão eram muito ativos e predispostos para a 

prática de exercício físico, daí os apelidar de irrequietos. Estes nunca 

apresentaram um comportamento ideal contudo, a partir do momento em que 

consegui captar a atenção deles, todo o processo de ensino-aprendizagem foi 

facilitado.   

Após o aquecimento e já num momento de aula que requeria a 

concentração da turma, os alunos mostraram atentos durante a minha 

explicação dos diferentes exercícios das estações. Na tentativa de interagir 

com os alunos e ter assim a confiança e atenção deles, decidi questionar os 

alunos durante a explicação dos exercícios. Alguns alunos responderam a 

algumas das questões que coloquei acerca do nome dos exercícios e até 

execução dos mesmos. Este momento permitiu-me perceber quais eram os 

alunos da turma interessados pela modalidade, quais os alunos mais traquinas 

que tentavam constantemente desconcentrar os companheiros de turma, assim 

como consegui detetar que existem 2/3 alunos com os quais deverei ter uma 

atenção redobrada já que por vezes apresentam comportamentos pouco 

adequados com os colegas. 

Diário de Bordo, 26ª Semana  

Com apenas três aulas que lecionei a estes miúdos consegui que o 

comportamento deles melhorassem bastante comigo. Como lecionei uma 

modalidade à qual valorizo muito a segurança, desde o primeiro contacto que 

tive com estes alunos que lhes referi a importância de eles executarem com 

cuidado todos os elementos gímnicos que lhes pedia e (mais importante até dada 

as brincadeiras assíduas entre alunos), que não prejudicassem a ação dos 

colegas de turma. Os alunos terminaram a UD com um bom comportamento e 

melhoraram o seu interesse pela disciplina, tendo verificado que estes queriam 

aprender e adquirir novos conhecimentos.  

No final da aula, os alunos ajudaram a arrumar o material (apesar de não 

ter sido de forma excecional, eles foram muito mais organizados e respeitaram 
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o que lhes pedi) e como no início da aula lhes prometi que se tivessem um bom 

comportamento iriam realizar o grito de turma, assim foi… os alunos realizaram 

o grito de turma e a professora da turma informou-os que seria a última vez que 

os estagiários lhes dariam aulas. Foi até engraçado ver a reação de alguns 

miúdos, já que alguns deles ficaram tristes e agradeceram-nos pelas aulas que 

o NE lecionou. Apesar do tempo de partilha de aprendizagens ter sido curto, 

este foi bastante positivo e contribuiu para enriquecer o meu estágio e percurso 

enquanto professora já que, além de outras coisas, este fez-me perceber as 

reais diferenças entre lecionar uma turma de básico (turma partilhada) e uma 

turma de secundário (turma residente).  

Diário de Bordo, 28ª Semana
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4.  ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

 

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

Esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino e estas tarefas, segundo Matos (2010), são fundamentais para 

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

que respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF”. 

A Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem tem uma importância 

extrema na realização do EP. Como em qualquer outra profissão, para obtermos 

o sucesso pleno na concretização de algo, devemos previamente traçar 

estratégias para atingirmos determinado objetivo. E o mesmo acontece no caso 

do professor de EF. Para ensinarmos algo, devemos pensar, estruturar e 

organizar antes de passarmos à realização da tarefa e avaliação da mesma. O 

professor nunca deverá cair no erro de colocar de lado estas funções que lhe 

estão impostas pois, é também durante este processo que refletimos acerca das 

nossas práticas e do nosso “eu” enquanto professor. Tal como afirma Bento 

(1987), a planificação e análise/avaliação do ensino “aumentam a competência 

didática e metodológica e geram segurança na ação não somente porque o 

ensino, mediante planificação e análise, adquire os contornos de uma atividade 

racional, humana”. Além disto, e ainda referindo Bento (1987), “deste modo, o 

professor liberta-se de determinadas preocupações, ficando disponível para a 

vivência de cada aula como um ato criativo.”.  
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4.1.1 Conceção 

“Ensino não é simplesmente a transmissão e a apropriação simples da matéria 

programática; é determinante para o desenvolvimento da personalidade dos 

alunos, dado que contém em si as bases para o seu comportamento moral, 

forja o seu pensamento, influência enormemente a sua vontade, os seus 

sentimentos e atuação, o seu empenhamento para as tarefas do dia-a-dia”. 

(Bento, 1987) 

 

Entre os deveres do professor de EF conta-se o de conduzir, durante toda a 

sua vida profissional, um combate permanente consigo próprio, a fim de poder 

desempenhar a incumbência social da educação da juventude com uma 

motivação elevada, concordante com o valor que atribui à sua profissão (Bento, 

1987). Desde sempre pensei que um professor deveria ser muito mais do que 

um simples transmissor de matéria e conteúdos. Ao longo da minha vida 

académica tive a oportunidade de estar em diferentes realidades escolares tendo 

tido a sorte (e o azar) de encontrar toda a variedade de professores. 

Tendo tido as diversas experiências enquanto aluna, estava ciente que 

queria e deveria me tornar uma docente atenta ao aluno, atenta à turma e à 

realidade da escola em que realizasse o EP. Durante a prática de ensino, o 

professor deve ter sempre em atenção ao contexto em que está inserido, até 

porque segundo as normas orientadoras do EP, a conceção consiste em 

“projetar a atividade do ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

da relação educativa, à especificidade da EF no currículo dos alunos e às 

caraterísticas do aluno” (Matos, 2010). 

Como referi anteriormente, ainda antes de iniciar o EP sabia que os alunos 

seriam o meu foco, contudo não poderia nunca desvalorizar todos os outros 

aspetos inerentes a esta profissão. Segundo Butler (2006) podemos afirmar que 

existem diferentes orientações de valor que informam a prática de ensino: o 

domínio disciplinar, a autorrealização, a reconstrução social, o processo de 

aprendizagem e a integração ecológica são as cinco grandes orientações de 

valor. 
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A escola é um organismo vivo, socialmente organizada e dinamizada por um 

projeto próprio, uma entidade social complexa e de múltiplas relações 

interpessoais e institucionais, cuja missão principal consiste no alcance do 

sucesso escolar e educativo dos seus alunos, na formação integral do indivíduo 

nas suas componentes intelectual, social e afetiva.1  

Já a EF é uma disciplina escolar presente no sistema educativo da maior 

parte dos países do mundo e justifica-se no currículo por poder contribuir de 

forma singular e decisiva para a educação integral dos alunos, designadamente 

ao nível dos conhecimentos, atitudes e competências necessárias para a 

aquisição e manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável ao 

longo da vida (Catunda & Marques, 2017). 

Assim, antes da elaboração definitiva do plano anual “deve ter lugar uma 

série de trabalhos preparatórios. Da sua solidez depende, em grande medida, a 

qualidade do planeamento” (Bento, 1987). Desta forma, e para ir de encontro ao 

programa da disciplina e àquilo que a EC tem como ideais e metas, efetuou-se 

uma análise crítica de vários documentos que a PC, ainda em fase inicial, 

disponibilizou e dos quais logo debatemos vários pontos de vista. 

Logo num das primeiras reuniões de NE, foi feita uma análise relativa ao 

Programa Nacional de Educação Física (PNEF) do Ensino Secundário, assim 

como a diversos documentos relativos ao Projeto Educativo da Escola, ao 

Regulamento Interno, ao Plano Anual de Atividades do Grupo de Educação 

Física, aos Critérios de Avaliação (CA) de EF e aos objetivos mínimos das 

diferentes modalidades que poderíamos vir a lecionar. Além disso, e dado o 

desconhecimento das instalações da escola, foram analisadas as condições 

existentes para a prática da disciplina, desde os espaços físicos a todo o tipo de 

materiais disponíveis. Numa fase seguinte, e após terem sido atribuídas as 

turmas aos EE, a todos os documentos anteriormente referidos juntaram-se as 

várias informações disponibilizadas de caracterização da turma e dos respetivos 

alunos constituintes dela. 

Todos os documentos analisados e ilações deles retirados após discussão 

com o NE foram bastante importantes e simplificaram bastante todo o processo 

                                                           
1 In Projeto Educativo da Escola Secundária de Penafiel, 2018/2020, aprovado a 1 de fevereiro de 2018  
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consequente a este. Esta forma de agir poupa ao professor, por um lado, 

repetições aquando da elaboração do plano das unidades temáticas e aquando 

da preparação das aulas; por outro lado direciona o trabalho do ensino a 

realização dos objetivos (Bento, 1987). 

 

4.1.1.1 Os Programas Nacionais de Educação Física 

Tal como referi anteriormente, foi feita uma análise detalhada ao PNEF do 

Ensino Secundário. Desde o primeiro ano do 2º ciclo de estudos em EEFEBS 

que, enquanto futuros professores, foi-nos incutida a importância da análise e 

reflexão dos PNEF e todos os trabalhos realizados até então, tiveram como 

objetivo preparar-nos para o início do EP. É através da análise detalhada destes 

documentos que os professores têm oportunidade de definir os objetivos gerais, 

a extensão dos conteúdos a ensinar, as competências, a especificidade das 

matérias e os CA, de acordo com os propostos pelo Ministério da Educação.  

Segundo Bento (1987), os programas nacionais das disciplinas para além de 

serem interpretados e comtemplados por uma série de documentos e materiais 

auxiliares que ajudam o docente a concretizar e a adaptar as exigências centrais 

às condiçoes locais e situacionais da escola e da turma, têm a função orientadora 

e norteadora para a planificação do ensino do professor e para a elaboração dos 

materiais comtemplares.  Ou seja, também é responsabilidade dos professores 

e do GEF em geral, adaptar os conteúdos programáticos à realidade de cada 

escola e contexto de cada turma, no que diz respeito às condições materiais e 

locais, pessoais e sociais, recorrendo para isso aos conhecimentos pedagógicos 

e didático metodológicos. 

A análise do PNEF serviu de guião para a minha ação enquanto docente, 

contudo este não foi cumprido ao milímetro, uma vez que a ESP possui um 

roulement de espaços, um Plano Anual de Atividades, CA e objetivos mínimos 

correspondentes às modalidades que constituem o PNEF. Ou seja, ao longo 

deste ano letivo, a interação entre o PNEF e o contexto e realidade da EC foi 

uma constante.  
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Após análise dos referidos programas, essencialmente os do ensino 

secundário, percebi que estes contemplavam um grande número de 

modalidades a ensinar por ano. “Considera-se que no 10° ano interessa 

consolidar e, eventualmente, completar a formação diversificada do ensino 

básico.” Assim, o 10º ano visa principalmente a revisão dos conteúdos ensinados 

até então, onde os alunos têm oportunidade de consolidar matérias e avançar 

no nível de especificidade dessas mesmas matérias. Quanto aos 11º e 12º anos, 

são abordados os jogos desportivos coletivos, a ginástica, o atletismo e outros. 

De referir que nestes anos, o nível das matérias ensinadas é avançado nas 

modalidades nucleares, enquanto nas alternativas são abordados todos os 

níveis (introdutório, elementar e avançado). Em todos os anos há modalidades 

alternativas que devem ser lecionadas, ficando a escolha ao critério do professor, 

da escola e/ou dos alunos. 

De seguida, irei refletir sobre a interligação entre o PNEF e a realidade da 

EC, nas seis modalidades abordadas à TR ao longo do ano letivo: 

- Atletismo: nesta modalidade, o programa diz-nos que os alunos devem 

trabalhar no nível avançado. As aulas decorreram num campo exterior à escola, 

com condições totais para a prática das disciplinas lecionadas (tendo sido elas: 

a corrida de velocidade com partida de blocos, corrida de barreiras, salto em 

comprimento e triplo salto). O material disponível encontrava-se em bom estado 

de conservação e era suficiente, visto que as aulas foram organizadas por 

estações (o que ajudou à rentabilização do mesmo). O fato de existir a 

necessidade de nos deslocarmos para o exterior da escola, automaticamente o 

tempo de aula diminuía, mas é importante referir que a partir do momento em 

que a turma ganhou rotinas e passou a respeitar os horários de saída da escola 

impostos, esta perda de tempo foi suprimida pelo empenho dos alunos na aula 

e em nada a evolução e sucesso dos mesmos foi posto em causa. 

- Basquetebol: nesta modalidade, o programa afirma que os alunos devem 

trabalhar no nível avançado. O espaço disponível para a lecionação da 

modalidade era de 1/3 de pavilhão. Assim sendo, não foi possível cumprir o 

programa na íntegra já que este refere-nos que o aluno “em situação de jogo 5 

x 5, coopera com os companheiros para alcançar o objetivo”. Ao longo da UD foi 
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utilizada a situação de jogo 3x3 e recorrendo a esta adaptação, o que está 

previsto no programa foi atingido com sucesso. O material disponível na EC para 

a prática desta modalidade era suficiente e encontrava-se em boas condições. 

- Ténis: nesta modalidade, o programa enuncia que os alunos devem 

trabalhar no nível elementar. Nenhum aluno da TR havia praticado ténis até 

aquele momento, por isso mesmo houve a necessidade de iniciar a UD com uma 

introdução mais detalhada da modalidade e adaptação à mesma. O espaço 

disponível para a lecionação de Ténis foram dois campos exteriores da 

modalidade em questão (localizados na própria escola). Dado se tratar de uma 

turma numerosa, optei por colocar o jogo a pares como o objetivo final da UD. 

Perante o PNEF, apenas não foi lecionado um conteúdo técnico. O material 

existente para a lecionação da modalidade era suficiente e apenas uma e outra 

raqueta não se apresentavam no melhor estado de conservação. À exceção 

disso, a escola apresentava todas as condições para a prática da modalidade.  

- Voleibol: nesta modalidade, o programa refere que os alunos devem 

trabalhar no nível avançado. Na escola, o espaço disponível era de 1/3 de 

pavilhão, o que permitiu cumprir o programa neste aspeto, já que nesta 

modalidade pede-se que os alunos joguem “em situação de jogo 4 x4 num 

campo reduzido (12 x 6 m)”. O material disponível era suficiente para toda a 

turma e encontrava-se em bom estado de conservação. 

- Dança: a modalidade de dança abordada foi o Jive. O programa sugere 

três níveis distintos (introdutório, elementar e avançado), mas como nenhum 

elemento da turma ainda tinha tido contato com este estilo de dança, o nível 

aplicado foi o introdutório. Além disso, dado o número reduzido de aulas, optei 

por lecionar a modalidade de dança associada à de ginástica acrobática, 

lecionada no mesmo período letivo. Relativamente aos objetivos propostos pelo 

programa, estes foram alcançados com sucesso. Após a introdução e 

exercitação dos diferentes passos, a turma foi dividida em quatro grupos e cada 

um deles formou uma coreografia respeitando os passos introduzidos na 

modalidade. Para além da SEG, a dança poderia ser lecionada no pavilhão 

gimnodesportivo, já que a escola possui aparelhagens portáteis. No meu caso, 
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UD de dança foi lecionada no P1 (primeira divisão do pavilhão gimnodesportivo) 

e este espaço não afetou o processo de ensino aprendizagem da turma. 

- Ginástica: nesta UD, o PNEF refere três modalidades distintas (solo, 

aparelho e acrobática). Dado o número reduzido de aulas, optei por lecionar a 

modalidade de ginástica acrobática, tendo sido feita uma associação à UD de 

dança, lecionada no mesmo período letivo tal como referi anteriormente. O nível 

estipulado para esta temática é o avançado, tendo este sido alcançado e 

superado com sucesso por toda a turma. Os alunos realizaram uma coreografia 

de 1:40 minutos, onde introduziram figuras de pares, de trio e de grupo, além de 

terem sido utilizados diversos elementos de ligação. Como referi anteriormente, 

a escola possui uma sala destinada ao ensino da ginástica que possui diversos 

materiais para o ensino da modalidade. Quer a sala, quer todo o material que 

esta contém, apresentava-se num bom estado, tendo os alunos tido todas as 

condições para atingir o sucesso (como foi o caso da TR, que aliaram a estas 

condições, um grande empenho e dedicação). 

Segundo Bento (1987), os programas são de caráter obrigatório, geral, 

provenientes do nível central. As suas indicações e exigências devem abstrair 

do segundo nível, pelo que não podem ultrapassar um determinado grau de 

concretização das suas indicações. Ou seja, os programas devem servir como 

um mapa para o professor já que estes, segundo o mesmo autor, “devem 

fornecer a orientação norteadora para a planificação de ensino e para a 

elaboração dos materiais comtemplares”. Ainda assim, o professor nunca se 

deve esquecer do seu principal objetivo: o sucesso dos alunos.  

Um dos erros cometidos com frequência por parte do professor quando se 

organiza e planifica o ensino consiste em esquecer que os alunos são os sujeitos 

da sua própria atividade, considerando o programa de uma forma demasiado 

rígida (Bento, 1987). É essencial que o professor não se consuma naquilo que 

os programas propõem e devemos ser nós, professores, a saber analisar, 

interpretar e adaptar os programas de forma a potenciar a aprendizagem dos 

nossos alunos, tendo sempre em atenção ao contexto com que temos em mãos.  

Outro aspeto que acho importante referir acerca dos programas diz respeito 

ao número elevado de modalidades a abordar num curto período de lecionação 
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(sem nunca esquecer a exigência com que por vezes nos deparamos nos 

programas). Segundo o PNEF do ensino secundário, “o número de sessões 

semanais e a forma como são distribuídas ao longo da semana são um dos 

aspetos críticos na organização dos recursos temporais. Este programa foi 

elaborado na condição de existirem no mínimo três sessões de EF por semana, 

desejavelmente em dias não consecutivos, por motivos que se prendem, entre 

outros, com a aplicação dos princípios do treino e o desenvolvimento da Aptidão 

Física na perspetiva de Saúde”. Logo aqui está um contrassenso do programa, 

visto que eu, por exemplo, lecionei duas aulas por semana a uma turma de 

10ºano.  

Mas mais do que referi anteriormente, acho importante dar a minha opinião 

relativamente à brevidade com que as UD são lecionadas. Penso que se as UD 

fossem mais longas seria possível aprimorar e consolidar com mais eficácia os 

conteúdos, o que levaria a um maior índice de sucesso no percurso dos alunos. 

Uma UD de curta duração leva a que os professores não aprofundem os 

conteúdos, acontecimento que se sucede em vários anos do percurso do aluno, 

não permitindo então que este evolua gradualmente e ganhe mais competências 

para determinada prática. Este fator contribuiu, como afirma Graça (2014), para 

que os alunos estejam sempre em constante fase de iniciação nas 

aprendizagens das diferentes modalidades e atividades físicas. 

 

4.1.1.2 O conceito de Educação Física para a Escola 

Cooperante 

No início do ano, na primeira reunião do departamento de expressões ao 

qual o GEF faz parte, deparei-me logo com professores bastante ativos e com 

ideias bem delineadas acerca daqueles que eram os valores e atitudes que 

deveriam ser transmitidos aos alunos na disciplina de EF. Na ESP, mais do que 

a transmissão de matéria de ensino, dever-se-iam incutir nos alunos valores e 

conhecimentos para que estes se formem seres ativos, responsáveis e 

autónomos. Como afirma Rosado (2009), a EF e o Desporto desempenham um 

papel muito importante não só no desenvolvimento físico mas, também, na área 

do desenvolvimento pessoal, social e moral dos estudantes. Logo nesta reunião 
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percebi que o conceito da EF para a EC ia de acordo com aqueles que eram os 

meus ideais e por isso mesmo, fiquei muita agradada com aquele iniciar de ano 

letivo. 

Para tornar tudo ainda mais apelativo, quando se abordou o Plano Anual de 

Atividades da escola, verifiquei que existia uma grande preocupação no que diz 

respeito à realização de eventos desportivos para os alunos, que ia desde o 

habitual Corta-mato, ao Torneio de Basquetebol e Voleibol, ao Mega Sprint, à 

realização de uma Semana Desportiva e à organização de um Sarau no findar 

do ano (anexo II). Para juntar a isso, pouco tempo depois, na reunião do GEF, 

surgiu a ideia dos EE organizarem uma caminhada para toda a comunidade 

educativa, de forma a explorarmos a cidade de Penafiel e os seus encantos. 

Percebi desde cedo a importância que a EC atribuía à disciplina e isso deixou-

me muito satisfeita dado o cenário negro que se observa, atualmente, nos alunos 

portugueses relativamente à prática de exercício físico. Os alunos, na ESP, 

tinham diversas oportunidades para mostrarem o seu valor e serem ativos. 

Em todos os eventos realizados pelo GEF existiu sempre uma grande 

adesão por parte dos alunos e foi possível verificar uma grande preocupação 

dos professores da disciplina e restante comunidades educativa, para que tudo 

decorresse da melhor forma. Além disso, no momento da coroação dos 

vencedores nas diferentes atividades, existiu sempre a preocupação de estar 

presente um elemento da direção da escola, ou até mesmo o Diretor, não 

fazendo transparecer que os eventos seriam algo banal. Estes pormenores 

fazem-me acreditar que a ESP se encontra no topo das instituições de ensino 

quando comparada com aquele que é panorama geral das escolas em Portugal 

no que diz respeito à EF. 
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4.1.2 Planeamento do Processo de Ensino-aprendizagem  

“Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino.” 

(Bento, 1987) 

O processo de ensino aprendizagem deve ser orientado e planeado segundo 

os objetivos que pretendemos alcançar, sem nunca esquecer o principal foco de 

todo este processo, o aluno. Se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos 

formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, aproveitando o 

escasso tempo disponível, então devemos de definir o essencial do ensino e 

concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos (Bento, 1987). 

O professor nunca deve perder aquele que é o seu real foco: a aprendizagem 

dos seus discentes. Para isto, o docente deve manter a “concentração no 

essencial”, segundo Bento (1987). Este mesmo autor afirma que a “concentração 

no essencial significa ajustar o conteúdo do programa à situação pedagógica 

concreta”. Para Bento (1987), o professor tem de “colocar exigências objetivas – 

apresentadas como norma geral no programa – em relação com as 

possibilidades subjetivas dos alunos das diferentes turmas e com as condições 

concretas (materiais e temporais) características de cada escola”. 

A qualidade de aprendizagem dos alunos nas aulas de EF está obviamente 

relacionada com a qualidade de ensino. Por sua vez, a qualidade de ensino 

depende, em grande parte, da capacidade do professor de EF construir um 

projeto pedagógico em que, por um lado, estabelece as finalidades da disciplina 

e, por outro lado, define e domina os meios necessários para os concretizar 

(Catunda & Marques, 2017). 

 De acordo com Bento (1987), para o professor alcançar uma maior eficácia 

de ensino e aumentar a qualidade dos seus resultados deve então depor-se 

sobre a questão central do planeamento, da preparação, da realização e análise 

do ensino, no sentido de encontrar e percorrer a via que vai do objetivo para o 

resultado. 

Este capítulo é, portanto, reservado ao planeamento do processo ensino-

aprendizagem, sendo este subdividido em Planeamento Anual, UD e Plano de 
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Aula (PA). Todos os documentos construídos neste processo estão sujeitos a 

alterações devido a ocorrências imprevisíveis tais como: mudança de 

instalações, condições climatéricas, eventos não programados na 

calendarização anual, redução do número de aulas e até devido às respostas 

motoras dos alunos, havendo então a necessidade de ajustar o planeamento. 

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

O plano anual é um documento elaborado pelo docente e neste, o professor 

deve ter sempre em consideração o contexto geral da situação de ensino, 

incluindo as caraterísticas do meio envolvente, as instalações da escola e as 

especificidades da turma. A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo 

do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão 

e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem 

como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso do ano letivo (Bento, 1987). 

O Plano Anual é um plano de perspetiva global que procura situar e 

concretizar o programa de ensino – no local e nas pessoas envolvidas (Bento, 

1987, p. 52). Assim sendo, ainda antes do ano letivo se iniciar, foi pedido aos EE 

que elaborassem este mesmo documento. No Plano Anual foi necessário indicar 

a distribuição das modalidades e a respetiva carga horária. Este processo foi 

realizado em conjunto com a PC (que supervisionou e auxiliou os EE), tendo sido 

analisados de imediato o PNEF, o calendário escolar de 2018/2019, o Plano 

Anual de Atividades da EC e o roulement da mesma (sem nuca esquecer as 

condições materiais e temporais disponíveis para a prática de EF). Contemplar 

a elaboração do Plano Anual com a análise destes documentos foi fundamental 

já que, segundo Bento (1987, p. 59), “antes da elaboração definitiva do plano 

deve ter lugar uma série de trabalhos preparatórios. Da sua solidez depende, em 

grande medida, a qualidade do planeamento”.  

Como referi anteriormente, a EC possuía um roulement que distribuía os 

espaços de aula para todos os professores de EF e respetivas turmas. Este foi 

disponibilizado à PC e aos EE na primeira reunião GEF pelo professor 

responsável por realizar essa tarefa. Só nesse momento foi possível definir por 
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completo o Planeamento Anual, já que este iria depender bastante dos espaços 

de aula direcionados para a minha turma. Como se pode verificar no Anexo I, à 

TR foram destinados no primeiro período, na terça-feira, o P3 (1/3 do pavilhão 

gimnodesportivo, onde poderiam ser lecionadas as modalidade de basquetebol, 

voleibol, dança, badminton e ginástica) e na sexta-feira o E1 (campo sintético 

exterior onde existia a possibilidade de lecionar a Atletismo, Andebol ou Futebol). 

No segundo período foram destinados novamente os espaços P3 e E1. Já no 

terceiro período, a minha turma teve em sua posse a SEG (sala de expressões 

onde poderia ser lecionada Ginástica ou Dança) e o P1.  

Perante isto, foram delineadas as modalidades da seguinte forma: no 

primeiro período Basquetebol e Atletismo, no segundo Voleibol e Ténis e por fim, 

no terceiro período Ginástica e Dança. De referir que no 1º e 2º período estavam 

programadas aulas para a realização dos testes de condição física (Fitescola). 

Após a verificação dos feriados, das visitas de estudo previstas para a turma 

e confirmação das datas para os testes de condição física e atividades do GEF, 

o primeiro período foi constituído por 11 aulas de Basquetebol e 10 aulas de 

Atletismo. O segundo período foi composto por 10 aulas de Voleibol e 11 aulas 

de Ténis. E, por fim, o terceiro período foi organizado por 8 aulas de Ginástica 

Acrobática e 7 aulas de Dança.  

A distribuição e ordenamento de horas e matérias constituem o esqueleto do 

plano anual (Bento, 1987, p. 61), por isso importa referir que cada aula teve a 

duração de 90 minutos. 

Todas as modalidades que lecionei foram um verdadeiro desafio já que 

sempre tive o cuidado de ter em atenção a realidade da minha turma. Por isso 

mesmo, a busca pelo sucesso da TR foi uma constante e exigiu da minha parte, 

a reflexão acerca de estratégias e métodos a utilizar, já que segundo Bento 

(1987), as indicações programáticas, a respeito dos objetivos e do seu nível, 

podem e devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas de acordo com 

as condições em que o ensino vai decorrer num ano letivo.  

Sem dúvida que as modalidades de Ténis e Dança foram as minhas maiores 

lutas mesmo antes de as lecionar, mas por razões opostas. Se por um lado ter 

de lecionar dança me deixou, logo numa primeira fase, bastante nervosa e até 
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aflita (por não me sentir confortável na mesma e reconhecendo que o 

conhecimento do conteúdo desta não era o mais vasto), por outro, saber que iria 

lecionar Ténis deixou-me bastante feliz dado o gosto que tenho pela modalidade 

e a expectativa que tinha por um dia vir a lecionar a mesma.  

 

4.1.2.2. Unidade Didática 

Após a elaboração do Plano Anual, surge o planeamento das UD que 

figuram como essenciais para a organização do ensino e para a preparação das 

aulas. Bento (1987) considera que as UD “constituem unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos, 

etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. 

Em torno da unidade didática decorre a maior parte da atividade do 

planeamento e de docência do professor (Bento, 1987, p. 65). O planear da UD 

não se deve reger como uma distribuição de matéria conforme os espaços de 

aula que temos em nossa posse. Durante este processo, nós professores temos 

que “pensar mais à frente” e, desta forma, devemos planear a UD na tentativa 

de atingirmos o pleno no processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do EP, 

senti uma diferença abismal na realização das diferentes UD: numa fase inicial, 

senti necessidade de recorrer variadíssimas vezes à PC, para esclarecer 

dúvidas e saber qual seriam as melhores opções a tomar naquele momento. 

Numa fase posterior, já me sentia capaz para realizar uma UD de forma mais 

autónoma, ganhando também a capacidade de refletir acerca de quais seriam 

as melhores decisões a tomar. 

O planeamento da UD não deve dirigir-se preferencialmente para a matéria 

“em si mesma” – a abordar nela – mas sim para o desenvolvimento da 

personalidade (habilidades, capacidades, conhecimentos, atitudes) dos alunos, 

pelo que deve sobretudo explicitar as funções principais assumidas naquele 

sentido por cada aula (Bento, 1987, p. 67). Além disso, a UD permite ainda traçar 

com clareza o perfil didático característico de cada aula ou seja, a sua principal 

função didática.  
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Segundo Bento (1987), o plano da UD faz luz acerca de: 

 Objetivos (aspetos centrais da formação e educação, com indicação de 

níveis concretos dos resultados a atingir). 

 Preparação e estruturação didáticas da matéria (linhas de direção da 

matéria). 

 Função e tarefas didáticas das diferentes aulas, inclusive das partes 

destas. 

 Emprego de meios e materiais de ensino. 

A UD é relativa a uma única modalidade e faz parte de um documento que 

dirige a prática, documento este chamado de Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC). Este modelo tem uma metodologia própria, específica e 

com várias atividades, sendo que este organiza e planeia o processo de ensino-

aprendizagem de uma modalidade, conseguindo adaptar-se a qualquer uma das 

áreas, dependendo da sua especificação. O MEC segue uma estrutura 

específica mas que serve como uma linha orientadora para o ensino.  

O modelo referido anteriormente pretende juntar o conhecimento de uma 

determinada matéria com a metodologia e as estratégias para o ensino, ou seja, 

tudo é analisado através do conhecimento que é adquirido e das técnicas e 

táticas (Vickers, 1990). O MEC organiza-se em oito módulos e subdivide-se em 

três fases, sendo elas a fase de análise (módulos I,II e III), a fase das decisões 

(módulos IV,V,VI e VII) e a fase de aplicação (módulo VIII). Numa primeira fase, 

ao longo dos três primeiros módulos, o professor deve analisar todo o contexto: 

as estruturas do conhecimento das modalidades a lecionar, o envolvimento e os 

alunos. Posto isto, o docente está pronto para tomar as suas decisões, explícitas 

relativamente à determinação da extensão e sequência da matéria, à definição 

dos objetivos, à configuração da avaliação e às progressões de aprendizagem. 

Por fim, o professor dedica-se a aplicar tudo isto, no último módulo, através da 

preparação do plano da UD, dos PA, da programação individual, do plano de 

período, entre outros, apresentando-se assim como o culminar de toda a 

informação para a prática pedagógica. Todo este processo retratado foi 

importantíssimo para o meu processo de ensino-aprendizagem, já que construir 

e aplicar o MEC permitiu-me estabelecer uma sequência lógica e assegurar a 
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continuidade no ensino, estabelecendo metas adequadas às condições 

existentes e organizando exercícios no sentido da evolução dos alunos. 

Ao longo do EP e como já referi anteriormente, a construção da UD não se 

apresentou como um processo fácil. A escolha dos conteúdos mostrou-se como 

uma das tarefas árduas para o professor e só após discussão com a PC e 

reflexão com aquele que estava ser o meu EP, percebi que, por exemplo, a 

avaliação disgnóstica se apresentava como um auxílio precioso para a 

elaboração da UD. Perante o nível verificado na turma, este processo era 

facilitado. Ainda assim, a tentativa de relação dos PNEF com o chamado “nível” 

da turma, muitas vezes se mostrou um contrassenso e por isso a dificuldade 

voltava à fase inicial. Perante esta realidade, sempre tentei adaptar a UD à minha 

turma contudo tendo em atenção e mantendo sempre uma relação com o que 

estava estipulado no PNEF.  

Ainda referir que a abordagem utilizada nas UD não foi sempre a mesma 

pois desde sempre existiu a preocupação de me situar na modalidade e naquilo 

que era o contexto da turma. Nos Jogos Desportivos Coletivos utilizei uma 

abordagem do topo para a base, pois na opinião era a que mais se justificava e, 

segundo Vickers (1990), esta abordagem permite ao aluno uma visão global do 

contexto antes de perceber os diferentes elementos que dele fazem parte, 

existindo assim, uma transferência do complexo para o simples. 

Aplicar-se-á uma abordagem do topo para a base, sendo esta abordagem 

a mais apropriada para esta modalidade, pois através desta existirá uma 

desconstrução do basquetebol dentro do próprio jogo. A situação de jogo 

estará presente em todas as aulas e as habilidades técnicas e táticas vão ser 

introduzidas à medida que o jogo as solicite, existindo assim uma transferência 

do “complexo para o simples”.  

Justificação da Unidade Didática de Basquetebol 

Relativamente à Ginástica Acrobática, por exemplo, a abordagem utilizada 

foi da base para o topo. 

A melhor ajuda que se pode dar a um aluno deve orientar-se no sentido da 

consecução dos objetivos. Assim, pressupõe a adoção uma estratégia 

instrucional que, segundo Vickers (1990), permite quebrar o conteúdo em 
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componentes mais simples de modo a que os alunos consigam reconstruir e 

compreender o todo, ou seja, iniciar a abordagem da modalidade pelas 

habilidades motoras mais simples e que definem os movimentos, decompondo-

as, para posteriormente poder prosseguir para situações mais complexas, onde 

a sua união dá origem a um elemento. 

Justificação da Unidade Didática de Ginástica Acrobática 

Nas UD, perante a introdução dos conteúdos existia consequentemente uma 

exercitação constante de todos eles em aula e idealizava-se que a consolidação 

dos conteúdos acontecesse sempre na aula anterior à avaliação sumativa. 

Existiu também a preocupação no que concerne às categorias transdisciplinares, 

tendo estas apresentado conteúdos semelhantes em todas as modalidades. 

A Cultura Desportiva, o Domínio do Corpo e os Conceitos Psicossociais 

irão estar presente em todas as aulas e integrados nos exercícios das mesmas 

já que é um dos princípios do MED e do currículo do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário – Aprendizagens Essenciais.  

Justificação Unidade Didática de Basquetebol 

Para terminar, referir que em todas as UD tive a preocupação de afirmar que 

estas eram flexíveis estando assim sujeitas a alterações por diversas razões. 

Mencionar ainda que um dos principais objetivos regia-se pela aquisição, por 

parte dos alunos, no gosto pela prática de exercício físico. 

Para finalizar, é necessário referir que apesar da cuidada elaboração desta 

unidade didática, esta poderá ser modificada ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, de acordo com a resposta e desempenho dos alunos nas aulas 

e também pelas condições meteorológicas, já que as aulas de Atletismo serão 

lecionadas na pista exterior da escola. Além disto, todo este processo tem 

como finalidade estimular os alunos para uma prática regular de atividades 

físicas desportivas ao longo das suas vidas. 

Justificação da Unidade Didática de Basquetebol 

 

Sem dúvida que o processo de construção da UD se mostra fulcral para o 

sucesso do professor, funcionando como um guia orientador para o docente. 
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Para mim, esta etapa foi completada com sucesso através das discussões que 

a PC e o NE tiveram constantemente relativamente a este processo, assim como 

as reflexões realizadas no Diário de Bordo, já que nestas refleti sobre todo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.1.2.3. Plano de Aula  

A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da 

ação do professor (Bento, 2003). Segundo Bento (2003), “o plano visa a 

preparação e realização racionais do ensino e, por isso, deve conter decisões 

acerca das componentes mais relevantes da atuação didática e metodológica do 

professo: objetivos, conteúdo ou matéria de ensino, formas de trabalho, atividade 

de grupo, meio”. 

Comecei por sentir algumas dificuldades em realizar um PA, tendo 

despendido numa fase inicial muito tempo para que os concretizasse, dadas 

todas as dúvidas que iam surgindo neste processo. O PA é um guia para o ensino 

de uma sessão em particular, referenciado a objetivos da UD (Rink, 1985). 

Importa referir que a realização do PA foi facilitada pela existência das UD, pois 

esse planeamento apareceu como que uma preparação antecipada para a 

criação do PA. Um bom planeamento ao nível da UD facilita o plano de cada aula 

dessa mesma UD (Metzler, 2011). Sem dúvida que com o decorrer do EP, senti 

uma diferença abismal no que diz respeito à realização do PA. 

Nas aulas de EF, a necessidade de variedade na organização e disposição 

do conteúdo e da metodologia das aulas deriva da mutabilidade registada, quer 

nas condições pessoais (modificações ao nível das capacidades e motivação 

dos alunos), materiais e externas (diferença de locais, aparelhos e materiais de 

exercitação), quer também na diversidade de conteúdos e na complexidade 

crescente das tarefas de educação e formação (Bento, 2003). Por isso mesmo, 

o PA não deve obedecer a uma forma absoluta já que este está sujeito a 

alterações. O PA, como referi anteriormente, serve de guia para a atividade do 

docente e, pessoalmente, muitas vezes projetei e tentei antecipar possíveis 

cenários da minha aula (positivos e negativos), contudo acabei por perceber que 

essa tarefa nunca pode ser dada como totalmente conseguida pois, é impossível 
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ao professor conseguir prever todos os cenários possíveis (desde exercícios, 

comportamentos dos alunos, entre outros). 

O último exercício que havia planeado para esta aula não foi realizado já 

que, o exercício anterior a este estava a decorrer com uma boa dinâmica e por 

isso mesmo decidi estendê-lo até ao final da aula. O exercício referido já havia 

sido realizado numa aula transata e, desta vez, os alunos responderam muito 

melhor à dinâmica imposta (estipulei metas a atingir – número de trocas de 

bola entre equipa – que incentivou os alunos a aplicarem-se mais na tarefa). 

Diário de Bordo, 19ª semana 

Os alunos devem ser integrados, em igualdade de intenções, na atividade 

da aula, mas atendendo simultaneamente às particularidades e diferenças de 

capacidades pois, só assim se pode alcançar uma densidade de estímulos 

ajustada a todos, evitando estagnações, retrocessos, atrasos ou isolamentos 

(Bento, 2003). Na tentativa de construir sempre o melhor PA possível, várias 

vezes recorri à literatura para aumentar o meu conhecimento e assim, sentir-me 

mais capazes de encontrar os melhores exercícios e estratégias para a minha 

turma. Como é óbvio, a minha sabedoria não se encontrava no mesmo patamar 

relativamente a todas as modalidades que lecionei, por isso mesmo achei 

fundamental aprofundar os meus conhecimentos, quer com a PC, quer através 

da pesquisa própria acerca dos diferentes conteúdos e estratégias a adotar. Ao 

longo do ano tive constantemente a preocupação de encontrar os melhores 

exercícios para o contexto que tinha em mãos, tentando sempre que estes 

fossem desafiantes para a maioria dos alunos e os motivassem para a prática.  

Nesta aula, e tal como havia referido anteriormente, realizei um exercício 

com critério de êxito numérico. Neste, atribuí diferentes pontuações nos 

diversos arcos (mais pontuação nos arcos longe da rede e menos pontuação 

nos arcos junto à rede) para que os alunos percebessem efetivamente a 

importância de realizar todos os critérios de êxito do serviço por baixo. Durante 

o exercício, apercebi-me que alguns alunos tentaram corrigir determinados 

pormenores da execução do serviço por baixo e, por isso mesmo, penso que 

este exercício foi vantajoso para toda a turma. 

Diário de Bordo, 20ª semana 
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A organização do PA obedecia a três partes distintas: a parte inicial, a parte 

fundamental e a parte final. A parte inicial fazia referência ao controlo da 

assiduidade dos alunos, à exposição da organização da aula e objetivos a 

cumprir, assim como nesta fazia parte a ativação do sistema cardiorrespiratório 

e mobilização articular (quanto a este aquecimento mais global, fiz questão de 

ao longo do processo dar aos alunos responsabilidades para a concretização do 

mesmo. Se numa fase inicial do EP eu própria orientava e controlava todo este 

processo, posso afirmar que o ano letivo terminou com o aquecimento a ser 

realizado por cada aluno, de forma individual: os alunos passaram a ter 

capacidade e autonomia para organizarem o momento de aula referido, dando-

me assim liberdade para, por exemplo, ir organizando o material necessário para 

o primeiro exercício específico da aula). A parte fundamental da aula continha o 

conjunto dos exercícios relacionados com o conteúdo específico da aula. A parte 

final era reservada ao retorno à calma, existindo também a reflexão da aula com 

os alunos, assim como a referência à extensão dos conteúdos da aula seguinte. 

Nesta última parte da aula fiz questão de implementar nos alunos a colaboração 

na arrumação do material de aula. 

Durante a elaboração dos PA, tive sempre a intenção de favorecer o trabalho 

em grupo na turma. No início do ano letivo verifiquei que a minha turma se dividia 

em dois grandes grupos de alunos, que chegavam ao 10ºano provenientes de 

escolas diferentes, apresentando depois ainda alguns alunos que não tinham 

ligação afetiva com nenhum dos colegas, pois eram de turmas distintas. Por isso 

mesmo, logo no princípio do EP realizei grupos de trabalho para cada uma das 

modalidades abordadas na tentativa que estes grupos se tornassem um só. 

Lembro-me perfeitamente da importância que dava a este momento de 

elaboração dos grupos de trabalho, pois se numa fase inicial tentei juntar 

pessoas que não se conheciam, numa fase posterior passei a ter em atenção a 

possíveis conflitos que pudessem surgir se juntasse o aluno “x” com o aluno “y”.  

Na minha opinião, o momento de formação de equipas/grupos de trabalho 

tornou-se fundamental, pois se não tivesse a preocupação de criar grupos 

homogéneos e tivesse em atenção estas pequenas particularidades referidas 

anteriormente, provavelmente a cooperação entre os alunos da TR não tinha 
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surgido de forma tão eficaz e as aprendizagens dos alunos não tinham surgido 

de forma tão plena e num ambiente de aula tão positivo, por exemplo. 

Dewey (1902, cit. por Graça, 2004, p.28) considerava que “o conhecimento 

do professor teria que ser diferente do conhecimento do cientista, pelo facto de 

os propósitos imediatos do cientista e do professor serem claramente diferentes: 

o primeiro pretende criar novo conhecimento na sua disciplina, o segundo 

pretende ajudar o aluno a aprender a matéria da sua disciplina”. Assim, posso 

assumir que foi constante o cuidado que tive em preparar e estudar os conteúdos 

antes de cada aula e encontrar estratégias para ensinar os meus alunos de forma 

contextualizada já que tenho presente que aquilo que resulta com a “Ana” pode 

não resultar com o “Maria”.  

Em jeito de conclusão, e referenciando Bento (2003), ”todo o plano é 

adequado e útil quando possibilita um ordenamento, pleno de sentido, das 

reflexões do professor acerca da configuração da aula (objetivos, conteúdo, 

métodos e organização) ”. 

 

4.1.3 Realização 

Segundo Nóvoa (cit. por Queirós, 2014, p. 68), “os problemas da prática 

profissional docente não são meramente instrumentais pois comportam 

situações problemáticas que obrigam à tomada de decisões num terreno de 

grande complexidade”. Enquanto EE, a minha expectativa inicial rendia-se em 

saber, essencialmente, como seria a escola que me iria acolher, a turma e o tipo 

de alunos com que teria de lidar e a quem teria de lecionar as aulas de EF. Posso 

afirmar que estas três variáveis rapidamente deixar de ser o meu principal foco, 

tendo a partir de certa altura, a minha preocupação se centrado no meu 

desempenho enquanto docente e no sucesso dos meus alunos. Este foco levou 

a que fossem concretizadas diversas etapas, tais como a planificação, a 

realização, a análise e a avaliação, tarefas estas características do professor 

(Bento, 2003). 

Neste capítulo irei apresentar as minhas experiências enquanto professora 

de EF, expondo os métodos utilizados, as estratégias utilizadas, as inseguranças 
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e medos vividos ao longo do EP e os atos reflexivos que surgiram perante estes. 

Irei também relatar os sucessos alcançados e os sentimentos que fizeram parte 

desta minha primeira experiência enquanto professora de EF. 

 

4.1.3.1 Relação com a Turma 

Tenho sempre um sorriso para os meus alunos e já percebi que isso faz 

com que a predisposição deles aumente nas minha aulas. Até ao momento, 

esta forma de estar e atuar tem sido proveitosa e penso ser visível aos olhos 

de quem presencia. 

Reflexão após observação PO, 19 de fevereiro de 2019 

Começo por abordar o tema “Relação com a Turma” com uma frase referida 

no Diário de Bordo no início do segundo período letivo e que reflete em muito a 

relação que pretendia alcançar com a minha turma e que felizmente consegui 

manter com sucesso.  

É no tipo de diálogo que se estabelece com a turma que o professor constrói 

o clima de aula (Postic, 1984). Lembro-me perfeitamente da incerteza constante 

que tinha no que diz respeito à postura com que me deveria apresentar no início 

do ano letivo. Sabia perfeitamente que não queria ser uma professora autoritária, 

rude, ou a típica professora “chata” para os meus alunos. Sabia que muitas vezes 

a primeira impressão conta bastante (e muito mais quando o nosso público-alvo 

são adolescentes) e por isso mesmo muito refleti acerca da postura que deveria 

ter enquanto docente. Assim, na primeira aula tentei apresentar-me de forma 

assertiva mas sem nunca me tornar demasiado autoritária, até porque logo na 

aula de apresentação percebi que, pelo menos naquela fase, não havia 

necessidade de me impor dessa forma perante os alunos, já que eles mostraram 

ser respeitadores e acataram sempre o que lhes ia exigindo.  

Bento (2003) afirma que o professor deve investir numa relação pedagógica 

positiva. Ainda assim, as primeiras aulas práticas foram um misto de sensações. 

Se por um lado, por vezes surgia a vontade de interagir com os alunos de forma 

mais descontraída, por outro, tinha muito receio que ao mostrar um sorriso por 

uma e outra vez, os alunos tomassem uma atitude mais liberal e surgissem 
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brincadeiras em excesso na aula. No mesmo seguimento, tinha um enorme 

medo que os alunos não vissem em mim a autoridade de professora e me vissem 

como uma simples estagiária. Por isso mesmo, nos primeiros tempos adotei nas 

aulas uma postura mais séria do que aquela que me caracteriza e penso que 

esta “estratégia” resultou na perfeição.  

Ainda decorria o primeiro período e dei por mim a interagir e em 

descontraídas conversas fora de aula com alguns dos meus alunos. Confesso 

que nesse momento, o receio de perder a tal autoridade voltou a surgir, porém, 

em simultâneo fui verificando que esta situação acontecia sucessivas vezes 

porque os meus alunos viam em mim alguém em quem poderiam confiar. 

Siedentop (2008) afirma que o professor poderá influenciar a vida do aluno se a 

sua relação com eles for fomentada em sentimentos e sensações, e sem dúvida 

que esta afirmação encaixa que nem uma luva no meu EP.  

Desde uma fase permatura do estágio que senti uma grande afinidade com 

os “meus miúdos” e apesar de todas as inseguranças relativas ao controlo da 

aula, a realidade é que, em conjunto, sempre fizemos uma boa gestão da nossa 

relação: em aula passaram a ser permitidos momentos mais descontraídos mas 

só porque o 10ºA sempre soube distinguir estes momentos mais relaxados e 

divertidos com aqueles de entrega e afinco nas tarefas de aula. Toda os alunos 

da TR já sabiam que se, por alguma razão, determinado aluno tentasse ser mais 

“engraçadinho” que o habitual, ou tentasse destabilizar a aula ou os seus 

colegas, prontamente teriam de levar comigo e com a minha presença mais séria 

e severa. A variação da minha postura em aula raramente aconteceu contudo, 

os meus alunos sabiam quais eram os meus limites e por isso mesmo sabiam 

perfeitamente quando agiam incorretamente (até porque nestas situações fazia 

questão de manter uma postura de desagrado para com eles). 

Segundo Bento (2003), o professor deve conhecer ao máximo as situações 

concretas das vidas dos alunos. O facto de alguns alunos depositarem em mim 

confiança para desabafar acerca de momentos menos positvos das suas vidas, 

fez-me entender um dos grandes valores que o professor tem na sua profissão. 

Muito mais que ensinar habilidades, técnicas e táticas, o professor deve saber 

ouvir, perceber, ajudar e encaminhar os seus alunos no melhor caminho (ou pelo 
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menos tentar!). Uma das tarefas do docente é educar os seus alunos e se não 

existir uma relação de respeito entre ambos e a capacidade de se colocarem ao 

lado um do outro, este “educar o aluno” não será atingido na sua plenitude. 

Muitas vezes percebi estados de desânimo e desalento nos meus alunos quando 

interagia com eles e hoje, dou por mim a pensar que se não atuassse desta 

forma com eles, muito provavelmente a tal confiança referida não teria existido 

da mesma forma. Às vezes um simples ”Bom dia!!” dito num tom diferente, era 

reflexo do estado de espírito dos meus alunos e com eles percebia que algo não 

estava bem. Mas lá está, nunca ignorei estes pequenos pormenores e sempre 

que os observava, tentava conversar com o aluno em questão, respeitando 

sempre o seu espaço. É fulcral que o professor tenha influência na vida do 

estudante e o docente tem de saber ser uma influência positiva, encaminhado o 

aluno para o sucesso. 

Ter terminado o ano letivo com uma boa relação com todos os meus alunos 

foi sem dúvida um das minhas maiores conquistas. Aliar a isto o fato de uns me 

terem dito que adoraram as aulas de EF, outros terem-me confidenciado que 

pela primeira vez gostaram desta disciplina e que consegui motivá-los para a 

prática mesmo quando não gostavam da modalidade, e ainda outros terem 

referenciado que passaram a praticar um desporto extra-escola devido ao gosto 

que adquiriram por determinada modalidade nas aulas, fez-me sem dúvida ficar 

com o ego em altas. Lá no fundo, ter conseguido que os meus alunos chegassem 

à minha aula sempre com um grande sorrisso foi uma das minhas vitórias. 

Sei que fui uma sortuda por ter tido uma TR como o 10ºA na minha primeira 

experiência enquanto docente mas se há aprendizagem que retiro deste EP, é 

que os alunos são muito o reflexo do seu professor. Será sempre uma incerteza 

dizer que este ano decorreu de forma tão espetacular devido às estratégias que 

utilizei e à forma de estar que adotei, contudo estou ciente que tudo o que fiz, 

teve uma única finalidade: o sucesso dos meus alunos! E como contra-fatos não 

há argumentos, sem dúvida que para mim este ano será sempre recordado como 

único e vai deixar muitas saudades. 
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Aula de dança aos alunos do programa de intercâmbio 

No âmbito do programa de intercâmbio da EC com a República Checa, 

surgiu, no final do 3º período, a hipótese de eu, em conjunto com os alunos da 

TR, lecionarmos uma aula de dança para os estudantes que tinham acabado de 

chegar ao nosso país. Como estes chegaram mais cedo do que estava previsto 

e definido, foi proposto que o GEF realizasse algumas atividades para colmatar 

a inexistência de programa para esse dia. Assim, um professor do GEF falou 

com a PC na tentativa que realizássemos uma atividade no segundo tempo da 

tarde e ela prontamente, propôs-me a mim e ao meus alunos que fossemos 

responsáveis por lecionar uma aula de Jive (estilo que dança que lecionei 

naquele mesmo período letivo e que já estava consolidado pela maioria da 

turma). Uma grande maioria da turma aceitou imediatamente a proposta, quanto 

a outros, apercebi-me automaticamente que estes não ficaram muito 

confortáveis com aquela responsabilidade (o facto de terem faltado alguns 

alunos à atividade, refletiu esse receio que vi neles). Ainda assim, os que tiveram 

presentes fizeram-me esquecer este pormenor, já que eles se apresentaram de 

forma muito responsável e organizada. Previamente defini com os presentes 

como nos iriamos organizar, deixando-os à vontade para esclarecer todas as 

dúvidas que tivessem e mantendo-os tranquilos naquele momento. Sem dúvida 

que os meus alunos acataram e respeitaram as indicações que lhes transmiti, o 

que resultou numa atividade muito positiva e que me deixou bastante orgulhosa 

dos meus pupilos. 

O meu papel na atividade foi praticamente de controlo. Numa fase inicial, e 

até os meus alunos perderem a timidez, tive a necessidade de corrigir vários 

alunos do intercâmbio mas, após o 10ºA ter entrado na dinâmica da aula, eu 

apenas senti necessidade de auxiliar mais os meus alunos quando tínhamos 

que parar o exercício para instruir um novo passo, ou fazer alguma correção a 

nível de comportamento. Aí sim, o expor a voz para todos pararem e 

retornarem ao seu lugar inicial, ou até uma chamada de atenção para pararem 

de falar, foi difícil para eles. Mas também por isso é que estive presente… 

previamente disse-lhes que queria que se sentissem sempre confortáveis na 

atividade, que só assim faria sentido eles lá estarem. E assim foi, estive lá para 
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lhes dar aquela palavra quando senti necessidade disso mesmo, e para que se 

sentissem sempre acompanhados pela professora. 

(…) A atividade poderia não ter corrido bem por várias razões (basta 

pensar que estavam cerca de 70 adolescentes no mesmo espaço de aula, e 

por vezes a brincadeira acaba por ser inevitável), mas felizmente tudo decorreu 

excecionalmente. Da minha parte só posso referir o orgulho enorme que senti 

ao ver os meus miúdos a ensinar algo pela qual tive responsabilidade. A juntar 

a isso, a atitude deles durante todo o tempo de atividade… eles mostraram-se 

responsáveis, atentos e cooperaram uns com os outros nos momentos de 

maior dificuldade.  

Diário de Bordo, 37ª semana 

Esta atividade foi o reflexo da boa relação e o bom ambiente que mantive 

com a minha turma ao longo de todo o ano letivo. Sem dúvida que conseguimos 

criar laços que nos permitiram criar situações de aprendizagem como a retratada 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 Gestão e Controlo da Turma 

Em relação à gestão da aula, Siedentop (1983) diz-nos que a gestão eficaz 

do tempo de aula é determinada pelo comportamento do professor face à 

produção de elevados índices de envolvimento dos alunos nas atividades da 

aula, ao número reduzido de comportamentos dos alunos que interfiram com o 

trabalho do professor e de um uso eficaz do tempo de aula. 

Ao longo do meu EP fui modificando a minha gestão da aula. Numa fase 

inicial, tenho perfeita noção que queria ter um controlo absoluto de tudo o que 

Figura 3 - Atividade da TR com os alunos do programa de intercâmbio da EC 
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acontecesse na aula e preocupava-me demasiado com o cumprimento do PA, 

ou seja, da concretização dos objetivos e dos conteúdos a lecionar. Perante isto, 

posso referir que nas primeiras aulas que lecionei estava demasiado centrada 

em mim e não nos alunos: o estar demasiado atenta à questão organizacional 

das aulas, fez-me sentir que não conseguia dedicar/ prestar aquela atenção que 

sempre desejei, aos meus alunos. Assim, e quando me apercebi disto mesmo 

(ainda não estava a meio do 1º período letivo), fui aos poucos tentando modificar 

o meu comportamento. O fato de ter ganho uma maior confiança em mim 

enquanto professora, fez-me centralizar a minha atenção nos alunos e menos 

em mim. Tenho completa noção que as minhas capacidades aumentaram e 

consequentemente as minhas aulas melhoraram substancialmente quando 

passei a colocar os meus alunos no centro de todo o processo de ensino. As 

dificuldades dos alunos passaram a ser “descobertas” mais prematuramente. As 

estratégias encontradas eram sempre contextualizadas e o entender/perceber 

os alunos passou a aparecer de forma mais natural e antecipada. 

A aula de EF é um fenómeno complexo, acarretando imprevisibilidade, a 

reflexão e o processo que permite reajustar e adaptar a ação, no momento, 

aumentando a eficácia do ensino (Queirós et al., 2014). Na minha opinião, o 

professor deve procurar controlar o clima emocional dos alunos, a gestão do 

comportamento dos mesmos e a gestão das situações de aprendizagem. 

Enquanto docentes, somos confrontados regularmente com a necessidade de 

gerir eficazmente o tempo de aula e todas as condicionantes associadas à aula 

de EF, que se traduzem numa redução do tempo de útil de aula, acontecimento 

que não se verifica em outras disciplinas, pelo menos da mesma forma. Estou 

ciente que a experiência que um professor tem, em muito ajuda aquando da 

colocação de regras necessárias para o bom funcionamento e dinâmica da aula, 

ainda assim, vivenciei neste EP que se o docente logo numa fase inicial 

conseguir captar a atenção dos alunos (com a sua postura perante eles) e no 

mesmo segmento temporal estipular regras básicas à turma, o processo de 

controlo fica assim facilitado e mais eficaz.  

Tentei logo na primeira aula colocar em prática determinadas estratégias de 

gestão. A utilização da parte inicial da aula para o desenvolvimento de rotinas 

essenciais para a parte fundamental desta assumiu-se como muito importante, 
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assim como colocar os alunos como elementos integrantes da aula, no que diz 

respeito à gestão dos recursos materiais, à organização das tarefas realizadas 

durante a aula, bem como às dinâmicas estabelecidas relativas às transições 

entre exercícios. Estes foram alguns mecanismos e competências que desde 

fase prematura impingi nos alunos, tendo estas se mostrado eficazes na 

maximização dos recursos. 

A gestão da turma nunca se mostrou um problema durante o meu EP mas 

ficou bastante nítido que é necessário que o professor realize uma reflexão 

constante em relação à gestão da aula pois todo o processo será simplificado 

desta forma. 

Relativamente ao controlo da turma, posso afirmar que nunca tive um real 

problema no que diz respeito a este aspeto. Ainda assim, à medida que o tempo 

se desenrolou, todo este processo se tornou mais simples dada a confiança 

criada e existente entre a professora e os alunos. 

 “Relativamente à turma, o 10ºA, à primeira vista esta parece-me ser de 

uma forma geral uma turma bastante agradável e que acata bem as 

orientações da professora. Só espero que ao longo do ano esta seja uma 

constante. 

Diário de Bordo, 1ª semana  

Freire (2001) reitera a incerteza inerente ao ensino, fruto de o professor se 

confrontar diariamente com situações únicas e complexas que exigem, no 

imediato, opções e decisões sobre as ações a desenvolver, as quais acarretam 

consequências para o futuro. Os comportamentos que o aluno deveria adotar 

ficaram explícitos logo na aula de apresentação quando referi as regras da 

disciplina. Desde a assiduidade, pontualidade, material de aula, comportamento 

em sala de aula, muitas foram as regras impostas logo no iniciar do período 

letivo, tendo os alunos passado a ter conhecimento daquilo que teriam de 

respeitar, para que não existissem sobressaltos desnecessários.  

Tendo sido esta a primeira aula prática, ainda existiram algumas dúvidas 

dos alunos com os procedimentos/regras normais do início da aula (deslocação 

para a pista de atletismo, guardar valores, …) mas a partir de agora terei de ser 
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mais rígida nestas questões pois são fundamentais para o decorrer da aula. 

Estes são alguns aspetos que tentarei impor já na próxima aula para criar boas 

rotinas nos alunos. 

Diário de Bordo, 2ª semana 

Tenho a perfeita noção que o parâmetro com o qual mais batalhei foi a 

pontualidade dos alunos (certos alunos, quero eu dizer!). A chamada 

inicialmente era sempre realizada no começo da aula, contudo com o passar do 

tempo não senti necessidade de despender possível tempo de prática motora, 

com um momento formal para a chamada (além disso, no geral a turma até se 

apresentava bastante pontual, tendo sempre um grupo de alunos comigo antes 

do horário de aula. Contudo existiam sempre 2/3 alunos que persistiam em 

chegar atrasados). Ou porque estavam a dividir balneário com outra turma e não 

se conseguiram equipar mais rápido; ou porque tiveram de ir à casa de banho e 

estas se encontravam muito cheias; ou porque tinham tido teste na aula anterior 

e por isso saído mais tarde; ou até porque os pais se atrasaram e apenas 

conseguiram chegar à escola naquela hora.  

Muitas foram as “desculpas” encontradas pelos alunos na tentativa de 

justificarem os atrasos e por isso mesmo, desde cedo senti necessidade de 

apresentar uma atitude de menor tolerância quando estes atrasos aconteciam e 

se tornavam repetitivos. A aula iniciou-se sempre à aula prevista e quando 

verificava que determinado aluno ainda não tinha chegado, prontamente lhe 

colocava uma falta de atraso (a não ser que depois acabasse por ter falta de 

presença). Os alunos tinham conhecimento que as faltas de atraso 

desvalorizavam a sua nota final e por isso reconheço que todos os jogos de 

palavras que tive com os alunos mais desleixados relativamente à pontualidade, 

acabaram por surgir efeito pois com o passar do tempo toda a turma melhorou 

imenso neste parâmetro. 

As rotinas criadas foram todas eles aceites de bom grado pela turma. Desde 

o simples arrumar o material (de forma alternada e definida) no final da aula por 

parte dos diferentes grupos de trabalho, à utilização do “Chega cá!” quando 

pretendia que toda se reunissem rapidamente ao pé da professora, ou a 

utilização do “Parou!” quando queria instruir uma variante no exercício e os 
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alunos sabiam automaticamente que tinham de parar as bolas, por exemplo, e 

manterem-se no mesmo sítio. Estas foram algumas das estratégias utilizadas 

por mim durante o EP e todas elas funcionaram bastante bem na TR, o que me 

rentabilizou bastante tempo nos diferentes momentos de aula. 

Segundo Siedentop e Tannehill (2000), o professor deve recorrer a 

estratégias que devem ser usadas proactivamente, a fim de criar e manter um 

clima de aula positivo. Da mesma forma, o professor deve ter uma gestão 

preventiva pois, segundo Metzler (2000), enquanto não e possível eliminar 

completamente o mau comportamento do aluno na sala de aula, o professor 

pode preparar um plano de gestão preventiva para reduzir muito a probabilidade 

de problemas de comportamento na aula, a fim de aumentar o tempo na tarefa 

e aprendizagem dos alunos. O professor deve assim ser um gestor de sala de 

aula e organizador de aprendizagem para prevenir e lidar com indisciplina. 

Durante esta aula deparei-me com o comportamento irregular de um aluno: 

na transição para o jogo 4x4, o aluno em questão estava a dar toques com o pé 

numa das bolas de voleibol. Perante a situação, mandei o aluno arrumar todo o 

material que não era necessário, dado o momento de transição de exercício. 

Este é o único aluno da turma que por vezes apresenta comportamentos 

menos adequados à aula, porém quando intervenho ele acata sempre aquilo 

que lhe digo e modifica o comportamento imediatamente (tal como aconteceu 

desta vez). 

Diário de Bordo, 22ª semana 

Apesar de poucos terem sido os momentos em que algum aluno 

apresentasse um mau comportamento, penso que sempre fui capaz de agir e 

reagir perante estas situações. Desde fase precoce que os meus alunos 

perceberam que na nossa aula existiam momentos para tudo: existiam 

momentos de trabalho (quando era para fazer algo, o aluno tinha de se aplicar e 

fazer o estipulado ou pelo menos dar o melhor de si na tarefa), momentos de 

diversão (muitas vezes surgiram as palavras ou um discurso em forma de 

brincadeira, mas sempre seguimos uma linha regida pelo respeito) e momentos 

de desagrado (por incumprimento da tarefa ou mau comportamento do aluno). 

Sempre fui transparente com os meus alunos e penso que eles tinham perfeita 
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noção disso. Sem dúvida que o facto de desde sempre ter mostrado o meu 

agrado e desagrado por certas atitudes, fez com que os meus alunos me 

passassem a conhecer e perante isso, tivessem agido quase sempre de forma 

irrepreensível. Eles próprios perceberam que o decorrer das aulas em muito 

dependia da postura que eles apresentassem.  

A meu ver, a turma é em muito o reflexo do seu professor, e sem dúvida que 

consegui incutir aos meus alunos aqueles que eram os meus valores na 

disciplina de EF. Ter acabado o ano letivo com uma turma cumpridora das 

regras, motivada e aplicada na prática, com prazer em ir para as minhas aulas 

(respeitando a professora e todos os envolvidos no processo), fez-me perceber 

que mais uma etapa foi alcançada com sucesso no meu EP. 

 

4.1.3.3 Os Modelos de Ensino 

A noção de modelo é um avanço relativamente às noções de método, 

estratégia e estilo de ensino, por oferecer uma perspetiva mais compreensiva e 

integral do processo de ensino (Metzler, 2000).  

Os modelos de instrução para o ensino do jogo desempenham um papel 

crucial, porque oferecem uma estrutura que permite conjugar o conhecimento do 

conteúdo com uma perspetiva pedagógica de propósitos e processos de ensino 

e aprendizagem, papéis do professor e praticantes, características das tarefas e 

relações sociais na aula (Mesquita & Graça, 2011). 

 Segundo Rink (2001) não existe um modelo de instrução que esteja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem. Já Metzler (2011) afirma 

que para alcançar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem e para 

promover a aprendizagem nos alunos, os professores de EF devem conhecer e 

utilizar diferentes modelos de ensino nas suas aulas. É de ressalvar que os 

professores se tornam mais eficazes se privilegiarem a aprendizagem dos seus 

alunos (Mesquita & Graça, 2011). Ao longo da minha formação recorrentemente 

os meus professores afirmaram que não existiam receitas para o sucesso, pois 

cada um de nós terá de encontrar essa mesma receita conforme o contexto em 

que nos inseríssemos.  
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Segundo Mesquita e Graça (2011) entre os modelos de ensino disponíveis, 

que se apresentam como sendo mais centrados no professor ou mais centrados 

no aluno, o professor deverá encontrar o 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 à prática desportiva. Assim, e visto 

que a minha opinião vai de encontro ao referido anteriormente, durante o meu 

EP optei por aplicar mais do que um modelo de ensino nas diferentes UD. O meu 

objetivo passou sempre por adequar o modelo utilizado ao contexto da turma, às 

condicionantes do espaço e à modalidade em questão.  

Como referi anteriormente, ao longo do ano letivo adotei estratégias de 

modelos instrucionais distintos, podendo afirmar que adotei um modelo híbrido, 

fazendo uma junção das melhores valências de cada modelo, na tentativa de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Graça (2008) afirma que a 

investigação tem vindo a ensaiar modelos híbridos (que cada vez são mais 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem), explorando as potencialidades 

dos vários modelos ou atendendo às especificidades culturais e socias dos 

diferentes países.  

Na minha prática, o Modelo Desenvolvimental de Rink assumiu-se como a 

base de todo o processo de ensino-aprendizagem, por elaborar sobre o 

desenvolvimento didático do conteúdo. O referido modelo rege-se por três 

conceitos fundamentais, nomeadamente o conceito de progressão, refinamento 

e aplicação. Rink (1993) defende que o ensino deve ser estruturado de forma 

progressiva, na medida em que facilita ao praticante a passagem do nível de 

desempenho atual para outro mais avançado. O refinamento caracteriza-se por 

aperfeiçoar as componentes críticas de determinada habilidade, de modo a 

aplicá-las de uma forma eficaz em determinado contexto. Existe, portanto, um 

avanço do simples para o complexo, do fácil para o difícil, do conhecido para o 

desconhecido. O modelo proposto por Rink foi o maior suporte no decorrer deste 

EP. 

No que concerne aos modelos de ensino mais direcionados para a questão 

organizacional da aula, os quais centram a atenção no papel desempenhado 
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pelo professor e pelo aluno, o Modelo de Instrução Direta (MID) e o Modelo de 

Educação Desportiva (MED) foram os mais utilizados nas diferentes UD. 

  

MID – O primeiro grande aliado para o controlo e organização da aula 

No meu EP tive necessidade de recorrer ao MID no início do ano letivo, assim 

como no início da lecionação de uma modalidade específica em que nenhum 

dos alunos tinha tido contacto com a mesma. O MID não foi utilizado na sua 

plenitude pois, como já referi anteriormente, tentei sempre fazer uma junção do 

melhor dos mundos que cada modelo nos oferece.  

Como ainda não tinha conhecimento do tipo de alunos que tinha, comecei 

por recorrer a este modelo de instrução direta que se apresenta como 

unidirecional e prescritivo. O MID evidencia eficácia no ensino de habilidades em 

contextos de baixa interferência contextual e centra o professor na tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem. 

No início do EP pretendia controlar a atividade dos alunos e senti que a utilização 

do MID seria o mais eficaz para esta etapa. 

O MID caracteriza-se por colocar o professor no centro de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, sendo que ele deve explicar detalhadamente as 

regras, criar rotinas de gestão, promover nos alunos um sentido de 

responsabilidade e compromisso, utilizando também o tempo de aula de forma 

eficaz (Mesquita & Graça, 2011). 

A aula desta semana apresentou 4 estações distintas (que foram 

respetivamente: a partida de blocos, passagem do testemunho, técnica de 

corrida e transposição das barreiras) e, após ter exposto o que referi 

anteriormente, exemplifiquei e dei uma explicação teórica do que era 

pretendido nas diferentes estações a toda a turma. Após isto, os diferentes 

grupos dispuseram-se nas respetivas estações e, ao fim de 8 minutos e à 

minha ordem, os grupos rodavam no sentido dos ponteiros do relógio para o 

exercício seguinte. 

Diário de Bordo, 3ª semana  
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Enquanto professora inexperiente, sentia a necessidade de ter sempre o 

controlo de todas as situações da aula, e este controlo fez com que desde o 

início do ano letivo construísse uma relação de liderança e ao mesmo tempo de 

confiança com os alunos, que me permitiu estar cada vez mais segura nas 

minhas ações.  

Esta aula de atletismo superou as minhas expectativas já que tinha receio 

que os alunos não aderissem à dinâmica que inseri na aula. Os alunos estando 

em pequenos grupos mantiveram-se sempre empenhados na tarefa e senti que 

a sua dedicação nos diferentes momentos da aula manteve-se. Assim sendo, e 

muito pelo que acabei de referir, as minha ações nesta aula foram facilitadas 

com a resposta que os alunos deram ao que lhes foi proposto, o que me deixa 

nesta fase bastante satisfeita com a minha turma. 

Diário de Bordo, 3ª semana  

A utilização deste modelo implicou uma atividade mais intensa da minha 

parte, já que o MID exige que sejam sempre privilegiados fatores como a prática 

motora ativa e intensa por parte do aluno, explicações detalhadas e progressões 

das situações de ensino (Rosenshine, 1983, cit. por Mesquita & Graça, 2011). 

Além de ter oferecido todo o meu conhecimento acerca das modalidades 

lecionadas, penso que a utilização do MID foi proveitosa já que, por exemplo, o 

controlo da turma foi ganho depois das primeiras abordagens terem sido feitas 

com este modelo de ensino. Foi também possível criar rotinas de aula, que 

facilitaram em muito o resto do ano letivo.  

Desta forma, optei por utilizar este modelo essencialmente nas modalidades 

individuais. Esta escolha prendeu-se com o facto de serem modalidades com 

muitas habilidades fechadas e onde o sucesso do aluno depende quase 

exclusivamente de si. Assim, tentei promover nos alunos uma exercitação 

constante, conseguindo acompanhar o processo evolutivo de todos de uma 

forma mais eficaz. 
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MED – Uma fórmula eficaz para a melhoria da relação e afetividade da turma 

Durante o primeiro ano do MEEFEBS, tive a oportunidade de ter um real 

contacto com o MED, ainda que no papel de aluno. Perante as caraterísticas das 

aulas do modelo de ensino referido, sempre quis pelo menos tentar aplicar este 

modelo durante o meu EP. Esta oportunidade acabou por surgir, tendo aplicado 

este modelo de ensino à TR e à TP. 

O MED promove um cunho afetivo e social às aprendizagens (Siedentop, 

1987, cit. por Mesquita & Graça, 2011). Este apresenta-se como sendo um 

modelo entusiasta, competente e literato. Segundo Siedentop, no MED as 

componentes afetivas e sociais são acauteladas, os níveis de motivação das 

crianças para as aprendizagens são incrementados, assim como o 

desenvolvimento do gosto por uma vida ativa que passa pela prática desportiva. 

Mesquita e Graça (2011, p. 59) referem que o MED “comporta a inclusão de 

três eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa da EF 

atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo 

pelo desporto, sendo o seu propósito formar uma pessoa desportivamente 

competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta”.  

Siedentop e Tannehill (2000) defendem que para o planeamento da 

educação desportiva é necessário ter em conta a modalidade, o envolvimento 

dos alunos, o material necessário e as estratégias de festividade. Acabei por 

aplicar o MED em algumas modalidades, contudo nem sempre o fiz na sua 

íntegra. Siedentop (1994) aponta seis características essenciais do MED: a 

época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e o evento culminante, porém assumo que durante a minha 

experiência senti algumas dificuldades em conseguir cumprir com todas estas 

especificidades deste modelo de forma integral.   

Dando um exemplo prático do que referi anteriormente, na lecionação do 

Ténis (que foi jogado na vertente a pares), dado o desconhecimento da turma 

pela modalidade, comecei por lecionar as aulas no MID. Segundo Silva (2007), 

“para um iniciante, bater na bola com força e precisão parece algo inalcançável! 

Como segurar a raquete? Como desenvolver o seu estilo de jogo? Quais são os 

principais golpes técnicos?”. Vi estas questões surgirem logo nas primeiras aulas 
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da modalidade e por isso mesmo a existência de uma instrução eficaz e do 

controlo da turma, mostraram-se indispensáveis. A meio desta UD passei a 

lecionar as aulas centradas no MED, tendo acabado a UD com a realização do 

torneio formal, onde os alunos assumiram diferentes funções ainda assim, as 

aulas tornaram-se escassas para que o MED fosse cumprido na íntegra (também 

no caso das modalidades de Voleibol e Basquetebol o MED foi utilizado, contudo 

verificaram-se as mesmas dificuldades. Ainda assim, neles os alunos cumpriram 

as diferentes tarefas definidas e foi realizada a competição intraturma, fatores 

estes que tanto caracterizam este modelo de ensino – ver anexo III).  

Na minha opinião, cada jogo ter o respetivo árbitro é muito importante já 

que além de estar a dar responsabilidade ao aluno com essa função, os jogos 

passam a ter menos pausas pois em caso de existir alguma dúvida em 

determinado lance, o árbitro tem ordem para intervir e resolver a situação  

Diário de Bordo, 23ª semana 

Como referem Rosado e Ferreira (2011, p. 188), “o desporto pode ser 

ensinado de modo construtivo, num ambiente de confiança, de interdependência 

e de resolução construtiva de conflito”. Os mesmos autores referem ainda que 

devem ser controlados os potenciais efeitos negativos do “querer ganhar” e 

promovidos o fair-play, o valor do trabalho em equipa, o esforço e a preocupação 

com os outros. 

Os alunos aderiram bastante bem à dinâmica que coloquei no torneio e 

respeitaram sempre as minhas indicações e as da aluna dispensada. Foi 

interessante verificar a competitividade da turma, já que sempre que uma 

equipa perdia um jogo estes ficavam desolados existindo sempre algum colega 

que puxava pelos outros colegas de equipas para que o jogo seguinte se 

iniciasse. 

Diário de Bordo, 23ª semana 

Visto que nenhum indivíduo se pode desenvolver por meio da atividade de 

outro e dado que no ensino se trata predominantemente do desenvolvimento da 

personalidade dos alunos, constitui um erro grosseiro o facto de apenas o 

professor estar desmedidamente ativo e de os alunos estarem condenados a 
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uma grande passividade (Bento, 1987). É necessário que o professor tenha um 

grande controlo sobre a turma e que os alunos tenham maturidade suficiente 

para que lhes seja concedida a autonomia desejável. Nestas aulas existiram 

estatísticos, árbitros, capitães de equipa. Todos tinham conhecimento das 

tarefas que iam desempenhar. No caso dos árbitros, tive a preocupação de 

realizar um mini cartaz para as modalidades que exigissem esta função, já que 

percebi que quando utilizada pela primeira vez, esta dinâmica facilitou muito os 

alunos nesta responsabilidade já que estes tinham sempre um auxílio.  

 

 

 

 

 

 

Também recorri aos skill cards como promotores da autonomia da turma e 

facilitação do papel exigido aos capitães de equipa/grupo. Estes foram sempre 

respeitados e cumpridos, tendo também percebido o entusiasmo dos alunos 

quando pela primeira vez recorri a este método. Segundo eles, até ao momento, 

nunca tinham tido dinâmicas idênticas numa aula de EF. 

Para esta aula, decidi realizar skill cards para ajudar os alunos na 

realização dos distintos exercícios. Os skill cards apresentavam os critérios de 

êxito que eram exigidos nas diferentes estações. Cada estação tinha o 

respetivo skill card e o capitão de cada grupo (capitão nomeado aquando da 

exposição dos grupos) tinha como função expor os mesmos para os colegas.  

Diário de bordo, 3ª semana 

Hastie (1998) diz-nos que o MED favorece a diminuição da exclusão e para 

combater esse fato, os alunos que não estivessem a fazer aula realizavam 

sempre este tipo de tarefas. Também foi favorecida a competição com inclusão, 

por esta equilibrar a oportunidade de participação, tendo sido assim evitado um 

tempo reduzido da prática por parte dos alunos com menor status (ver anexo III). 

Figura 4 - Placar com sinalética do árbitro na 
modalidade de Voleibol 
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A parte final da aula foi dedicada ao início do torneio intraturma desta 

modalidade. Realizei um mapa de jogos e afixei-o na parede para que todos os 

alunos tivessem conhecimento das regras do torneio, assim como do percurso 

e funções que a sua equipa iria ter ao longo das restantes aulas. A ajuda da 

aluna dispensada facilitou a organização do torneio já que esta ficou 

encarregue de cronometrar os jogos, registrar os resultados e, caso fosse 

necessário, dirigir as equipas para os respetivos campos. Tendo estipulado 

nesta modalidade 7 grupos de trabalho, decidi que iriam ocorrer 3 jogos em 

simultâneo e a equipa que estivesse de fora teria sempre a função de árbitro 

nos diferentes confrontos.  

Diário de Bordo, 23ª semana 

 

Figura 5 - Pontuações perante objetivos dos exercícios em diferentes aulas e Torneio Intraturma na modalidade de 
Voleibol 
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Para estimular a turma enquanto grupo, a determinada altura da UD de 

Ténis, coincidente com a utilização do MED, decidi pedir aos alunos que 

elaborassem um grito de turma enfatizando assim a união e o respeito no grupo. 

Este passou a ser realizado em todas as aulas desta modalidade que se 

realizava à sexta-feira. 

No final da aula, e de forma a estimular o espírito de grupo, pedi à turma 

que na próxima aula de voleibol me trouxessem um “Grito de Turma”, criado 

pelos mesmos. Verifiquei que estes imediatamente acharam a proposta 

divertida tendo eu logo ouvido algumas propostas enquanto o material da aula 

era arrumado. 

Diário de Bordo, 17ª semana 

Além disso, para dar ainda mais enfase às 

competições, sempre elaborei com todo o gosto 

pequenas lembranças para que fosse valorizado o 

esforço dos vencedores. 

 

A aplicação do MED mostrou-se pertinente e adequada para a minha turma, 

pois contribuíram para que estes melhorassem as suas relações interpessoais, 

a sua motivação em aula e também promoveu a participação de todos os alunos. 

Em suma, e referindo-me a este subcapítulo dos Modelos de Ensino, 

acredito que não há um modelo de ensino ideal. O professor deve optar por 

escolher as estratégias de cada modelo que melhor se adaptam à sua turma, 

preservando assim sempre um processo de ensino-aprendizagem onde os 

alunos são o principal foco e onde exista a oportunidade de estes evoluírem, não 

só nos aspetos técnico-táticos mas também ao nível das relações pessoais. No 

decorrer do meu EP, tentei sempre descobrir os pontos fortes dos vários modelos 

aplicados e colocá-los em prática no sentido de melhorar e tornar mais eficaz o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

Figura 6 - Prémios do Torneio 
Intraturma de Ténis 
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4.1.3.4 Instrução Pedagógica 

“A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas. 

Esta envolve a transmissão de elementos informativos mas, também, um efeito 

persuasivo, abrangendo processamento consciente e inconsciente” (Rosado & 

Mesquita, 2009). Desde uma fase prematura do meu EP que senti a importância 

da instrução no processo de ensino-aprendizagem e este foi um dos aspetos que 

tentei evoluir ao máximo dada a importância que lhe atribuo.  

Segundo Rosado e Mesquita (2009), os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando esta diversas funções tais como: informação, controlo, motivação 

e expressão emocional. O docente apenas conseguirá atingir o sucesso na 

escola se conseguir comunicar com os seus alunos e para isso é necessário ter 

em atenção diversos fatores, como por exemplo o nível de atenção que o aluno 

apresenta. Diversas estratégias poderão ser utilizadas para aumentarmos a 

eficácia do nosso ensino e, desta forma, acho importante refletir acerca da 

instrução, da demonstração, do feedback e do questionamento, já que estes 

quatro elementos estiveram inequivocamente ligados ao meu EP. 

No processo de ensino-aprendizagem, a instrução do professor é 

fundamental já que esta compreende uma série de comportamentos de ensino, 

sendo estes verbais ou não verbais, de que o docente deve ser possuído para 

comunicar informação (Siedentop, 1991). 

 

Instrução 

A transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores, sendo por isso muito importante a sua utilização na orientação do 

processo de ensino-aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009). Segundo os 

mesmos autores, podemos assumir que “os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução para 

facilitar as aprendizagens), controlo (exemplo: controlo do comportamento dos 
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alunos), motivação (exemplo: apresentação de objetivos) e expressão emocional 

(exemplo: expressão de satisfação) ”. 

Segundo Metzler (2000), o ato de comunicar deve permitir que os alunos 

compreendam a informação transmitida, utilizando o menor tempo de aula 

possível. O mesmo autor refere ainda que o docente deve chamar a atenção aos 

alunos (para que os alunos estejam atentos e prontos para receber a informação 

de forma eficaz), deve ser claro e utilizar um vocabulário adequado (para que 

toda a turma compreenda o que está a transmitir, respeitando assim os 

diferentes níveis dos alunos), deve recorrer a variações de voz (evitando a 

monotonia o professor mantém os alunos em alerta e possibilita que estes 

decifrem as informações mais importantes) e por fim, o professor deve confirmar 

a compreensão dos seus alunos (é fulcral que se verifique que os alunos ouviram 

e compreenderam as informações transmitidas para que se evite uma possível 

interrupção de aula posteriormente). 

Se conseguirmos ser extremamente eficazes na instrução emitida aos 

alunos durante a exercitação da tarefa, conseguimos traduzir o tempo de 

empenhamento motor em tempo potencial de aprendizagem. Sinto que ao longo 

do meu EP a minha capacidade de instruir foi melhorando substancialmente. 

Apesar do receio que tinha antes de iniciar o EP em relação a este fenómeno, a 

instrução acabou por surgir naturalmente nas minhas aulas. Ainda assim, é óbvio 

que nem sempre ela foi a mais eficaz e reconheço que ao longo do processo tive 

a necessidade de transformar a minha instrução o mais concisa possível, 

selecionando aquilo que devia emitir aos meus alunos. Uma das estratégias 

instrucionais que apliquei foi a utilização de palavras-chave. Segundo Rink 

(2014), as palavras-chave devem ser precisas, pouco numerosas, adequadas e 

ajustadas à idade e etapa de aprendizagem dos alunos. Perante o que foi 

referido, evidentemente que optei por adotar esta estratégia na tentativa de ser 

mais objetiva na transmissão dos exercícios.  

Após a explicação mais teórica e pormenorizada dos conteúdos, dei 

início a alguns exercícios práticos para que os alunos se familiarizassem com a 

raquete e a bola de ténis. 

Diário de Bordo, 16ª semana 
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Segundo Rink (1993), um dos fatores que ajuda a melhorar a atenção e a 

comunicação entre os professores e os alunos é a clareza da apresentação, 

devendo esta informação: orientar o praticante para o objetivo da tarefa; dispor-

se numa sequência lógica; apresentar exemplos corretos e errados; personalizar 

a apresentação; repetir assuntos difíceis de compreender; recorrer às 

experiências pessoais dos alunos; utilizar o questionamento; e por fim, 

apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

 

Feedback 

O feedback é uma mais-valia do professor no processo de interação 

pedagógica e constitui uma variável potente na predição de um ensino eficaz 

(Rosado & Mesquita, 2009). Durante o EP verifiquei o quão importante era o 

feedback no processo de ensino-aprendizagem, tendo por isso emitido 

feedbacks constantes quando percebi a importância destes. A sua utilização 

serviu para que os alunos compreendessem e reconhecessem o resultado do 

seu desempenho, com o intuito de melhorarem as suas performances. 

Aquando da utilização desta instrução pedagógica, tive sempre a 

preocupação de dirigir os feedbacks quer individualmente, quer para toda a 

turma ou determinado grupo de trabalho, já que segundo Rosado e Mesquita 

(2009), uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se na 

dificuldade dos docentes diagnosticarem as insuficiências dos seus alunos. 

Referir que aquando da utilização destes, tinha atenção ao ciclo de feedbacks, 

ou seja, emitia-os e depois ficava novamente à espera da ação motora do aluno. 

No primeiro período a minha ação relativamente ao ciclo de feedbacks ainda se 

apresentava com algumas lacunas pois, inicialmente emitia o feedback que 

pretendia mas logo de seguida já me encontrava noutro local, não verificando 

então se aquilo que tinha emitido tinha sido percebido e posto em prática pelos 

alunos.  

Ao emitir os feedbacks também não me limitei a emiti-los apontando erros 

ou falhas tentando assim, sempre que achei pertinente, emitir um feedback 

positivo, valorizando a prestação do aluno ou da turma. Neste aspeto, tenho que 

referir que ao longo do meu EP fui modificando a forma como direcionava e 
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emitia os feedbacks, já que reconheço que numa fase inicial “valorizava” muito 

mais aqueles que eram negativos e dirigia os mesmo a grupos ou à turma (o 

meu principal objetivo regia-se pela correção das ações motoras imperfeitas). 

Com o passar do tempo, e depois da PC me ter indicado que poderia começar a 

utilizar instrução pedagógica mais positiva, passei a perceber que poderia ter 

muito proveito se emitisse feedbacks positivos, pois na presença deles os alunos 

motivam-se muito mais na tarefa, resultando consequentemente num maior 

empenhamento motor.  

O feedback resulta de uma competência de tomada de decisões oportunas 

com base numa seleção e num processamento de informação pertinente 

recolhida durante uma observação formal ou informal, mas também do ambiente 

em que ela se desenvolve (Rosado & Mesquita, 2009). 

Nesta aula, introduzi o drive esquerda e, mais uma vez os alunos 

apresentaram muitas dificuldades na realização do novo gesto técnico. Perante 

este cenário, tentei dar o máximo de feedbacks aos alunos durante os 

exercícios porém, é notório que a turma precisa de mais tempo de exercitação 

para conseguir evoluir nesta modalidade. 

Diário de Bordo, 18ª semana 

Segundo Metzler (2011) deve-se dar o feedback no momento da ação; o 

feedback específico é o mais eficaz; quanto mais capazes são os alunos, menor 

é a necessidade de emitir o feedback contudo, maior é a importância da sua 

especificidade. A emissão de feedbacks permite ao aluno que este altere o seu 

comportamento motor, o que vai contribuir para o desenvolvimento deste e uma 

maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Como o meu principal 

objetivo sempre foi o sucesso e motivação dos alunos, durante o EP tentei que 

os meus feedbacks se tornassem o mais específicos possível, já que hoje sei 

que não basta dizer aos alunos que determinada execução foi ou não incorreta.  

No seguimento do mesmo pensamento, refiro que fui capaz de utilizar 

diferentes tipos de feedbacks, sendo sido eles: o feedback descritivo (o 

praticante recebe informações acerca daquilo que fez), o feedback prescritivo (o 

aluno recebe informações do que deve fazer para melhorar a sua ação), o 

feedback interrogativo (para estimular os atletas para uma atividade cognitiva 
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complexa de autoavaliação e autocorreção) e o feedback avaliativo (apreciação 

do docente em relação à execução do aluno, podendo ser positivo e negativo) 

(Rosado & Mesquita, 2009). Em alguns momentos do ano letivo, senti 

necessidade de recorrer ao feedback cinestésico, ou seja, após corrigir várias 

vezes os alunos no mesmo aspeto, passava a recorrer ao toque para que eles 

entendessem mais facilmente melhor o gesto e o desenrolar da ação motora. 

Durante esta aula, e perante o cenário que observava na turma, dei vários 

feedbacks cinestésicos aos alunos que apresentavam maiores dificuldades nas 

diferentes habilidades técnicas. Perante as correções cinestésicas, verifiquei 

uma certa evolução por parte de alguns alunos porém, outros continuaram a 

demonstrar dificuldades em realizar, principalmente, o serviço por baixo e a 

manchete.  

Diário de Bordo, 19ª semana 

Tive a capacidade de ir melhorando a qualidade dos meus feedbacks na 

tentativa que os meus alunos alcançassem um maior sucesso nas suas 

aprendizagens e confesso que o feedback interrogativo foi dos mais utilizados, 

já que este estimulava no aluno a capacidade de refletirem sobre as suas ações. 

Rink (1996) afirma que ainda não conseguimos utilizar o feedback da melhor 

forma em todas as situações ainda assim, e segundo Metzler (2000), existem 

algumas regras importantes a reter no que diz respeito ao feedback: (1) é mais 

benéfico utilizar mais feedback do que menos; (2) feedback específico é mais 

eficaz do que o geral; (3) o feedback corretivo é mais benéfico para o aluno do 

que o feedback negativo; (4) os alunos iniciantes necessitam de todos os 

feedbacks que recebem incluindo o feedback que o motive para a prática e 

reconheça o seu esforço. 

 

Demonstração 

“O uso associado de diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente na 

apresentação das tarefas motoras, em conformidade com a natureza específica 

das habilidades de aprendizagem e o nível de desempenho dos praticantes, 

revela-se particularmente eficaz” (Rosado & Mesquita, 2009). No EP recorri 
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praticamente sempre à demonstração das tarefas motoras exigidas aos alunos 

já que confirmei que através desta, uma grande maioria da turma percebia com 

mais eficácia o que pretendia que eles realizassem. Uma das grandes 

preocupações que tive nestes momentos de aula foi a disposição da turma para 

visionar estas mesmas demonstrações, já que dever-se-á atender à posição e 

distância dos observadores para permitir observar os elementos técnicos que se 

demonstram (Rosado & Mesquita, 2009). 

Como acabei por referir anteriormente, várias vezes recorri à demonstração 

e quando estas aconteciam tentava perceber se toda a turma tinha realmente 

percebido o que era pretendido, até porque uma só demonstração poderia não 

ser suficiente devendo-se, nesse caso, repeti-la diversas vezes (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Relativamente à demonstração não está definido qual a melhor estratégia a 

utilizar. Se por um lado o “modelo de aprendizagem” é apoiado por autores de 

renome, apontando-o como mais vantajoso por outro, o “modelo correto” é 

justificado por outros tantos como sendo o mais adequado. O primeiro modelo 

referido caracteriza-se por proporcionar o contato com os erros de execução, 

facultando ao aluno a perceção dos erros cometidos. Já o segundo modelo 

caracteriza-se por transportar informação precisa e correta, omitindo assim a 

deteção do erro e a posterior correção. Na minha opinião existem momentos dito 

como ideais para a aplicação dos diferentes modelos. Se por um lado o “modelo 

correto” é ideal aquando da introdução de novas habilidades (está assegurada a 

qualidade da demonstração), por outro, o “modelo de aprendizagem” apresenta-

se como mais eficaz quando os erros se apresentam como sistemáticos e os 

alunos persistem em cometer os mesmos sucessivamente. Durante o EP tive a 

capacidade de distinguir e aplicar os diferentes modelos apresentados, tendo 

recorrido a ambos e tido sempre especial atenção à gestão que ia fazendo com 

as componentes criticas dos exercícios.  

Quanto ao remate em apoio, e tendo sido esta aula de introdução do 

mesmo, foram realizados exercícios mais analíticos para que os alunos 

adquirissem a técnica de forma isolada e facilitada. Mesmo não tendo sido 

colocada grande dificuldade nos exercícios, observei um grupo de alunos com 
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grandes dificuldades em se posicionarem debaixo da bola e armarem o braço 

para a execução deste remate. Por esta razão, decidi não realizar a última 

variante do exercício do remate, tendo até parado a aula e demonstrado a 

habilidade técnica exigida: realizei primeiramente o gesto de forma correta e de 

seguida, de forma incorreta, para que os alunos com mais dificuldades 

observassem os principais erros que estavam a cometer. 

Diário de Bordo, 22ª semana 

Em determinados momentos utilizei os alunos mais habilidosos para a 

demonstração, pois na demonstração deve ser executado um bom gesto além 

de que esta dinâmica permitiu que eu pudesse instruir mais claramente as 

componentes críticas do exercício. Noutras ocasiões, eu própria realizei as 

demonstrações, até porque isso pode contribuir para criar uma imagem positiva 

de si e da atividade desportiva em causa (Rosado & Mesquita, 2009). Por vezes 

não sentia necessidade de parar a aula e assim, apenas agia dentro do grupo 

de trabalho onde verificava sistematicamente os mesmos erros: colocava-me na 

posição de um mero aluno e realizava o exercício com o grupo, o que acabava 

por os estimular para a prática (nestes momentos tinha o cuidado de me 

posicionar de forma a que a restante turma persentisse que os mantinha em 

observação). 

A demonstração facilitou bastante o processo ensino-aprendizagem e o uso 

de palavras-chave contribui também para o mesmo. “De uma forma geral, a 

aplicação de palavras-chave na fase inicial de aprendizagem das habilidades 

mostra-se particularmente pertinente, na medida em que o praticante necessita 

de reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo (centrado no 

esclarecimento do que fazer) para, com base nele, construir um conhecimento 

processual (Rosado & Mesquita, 2009). Com a utilização de palavras-chave, o 

aluno tem acesso à informação mais pertinente da tarefa, sendo assim 

influenciando positivamente o processo de ensino-aprendizagem do mesmo.  

Tentei também ter sempre o máximo cuidado com os alunos que escolhia 

para os momentos de demonstração. Tinha noção de quais eram os alunos que 

se sentiam desconfortáveis com tal exposição, mesmo que habitualmente 
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executassem corretamente o gesto pretendido. Por isso mesmo o professor deve 

ter uma atenção especial nas suas escolhas. 

 

Questionamento 

O questionamento é a chave para a compreensão (Harvey e Goudvis, cit. 

por Rosado & Mesquita, 2009). A utilização do questionamento permite “verificar 

o grau de conhecimento que os alunos têm da informação transmitida, 

desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o controlo de 

aspetos de carater organizativo, aumentar a frequência de interações entre o 

professore o aluno, melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e a 

disciplina nos diversos contextos educativo” (Vacca, cit. Por Rosado & Mesquita, 

2009). O professor pode também recorrer ao questionamento como forma de 

avaliação formativa, tendo esta sido uma das estratégias que utilizei para avaliar 

os meus alunos nesta componente. Referir que esta avaliação não acontecia de 

forma programada. 

A utilização do questionamento permitiu que interagisse individualmente com 

os meus alunos, possibilitando também que estes se envolvessem mais na aula. 

Esta estratégia incutiu ainda nos discentes a capacidade de reflexão, já que 

foram utilizados vários feedbacks interrogativos. O feedback mencionado 

anteriormente pode ser uma excelente forma de motivar os alunos para a 

necessidade de, também eles, tratarem a informação que recebem das suas 

próprias execuções, permitindo o desenvolvimento da capacidade de avaliação 

das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal (Rosado & Mesquita, 

2009). A sua utilização fez-me perceber se os meus alunos tinham realmente 

compreendido os conteúdos e informações que lhes tinha transmitido.  

Utilizei várias vezes o questionamento como método de ensino e tentei 

muitas vezes promover a reflexão nos alunos sobre as suas ações aquando da 

utilização deste. Em muitas situações, em vez de questionar imediatamente o 

aluno, fica à espera que este refletisse sobre a sua ação e fosse capaz de 

identificar o problema. Após identificado o problema, tentava que o próprio aluno 

encontrasse a solução para o resolver (quando o aluno se mostrava incapaz de 

identificar o problema e/ou solução, recorria aos já referidos feedbacks 
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interrogativos, quase como dando pistas para que estes os desvendassem), já 

que segundo Metzler (2000), é importante dar tempo ao aluno para que ele se 

aproxime da resposta correta.  

É importante referir que estas situações de aprendizagem aconteceram com 

todos os alunos, pois tinha a preocupação que todos eles tivessem contacto com 

o questionamento pelo menos uma vez em cada período letivo. Esta situação foi 

controlada pelos registos que realizava para a Avaliação Formativa, já que tinha 

a preocupação de preencher a tabela no final de cada aula lecionada. 

Aquando da introdução dos conteúdos, recorri várias vezes ao 

questionamento a toda a turma. O meu objetivo com este questionamento foi 

tentar perceber o que é que os alunos sabiam e perante as respostas deles, 

corrigi-los ou então clarificar aqueles que desconheciam a matéria de ensino. 

Neste momento da aula, duas alunas demonstraram-se bastante participativas 

e assertivas relativamente aos gestos técnicos dados na aula, o que tornou o 

momento de transmissão de matéria bastante interessante e positivo já que 

não tive necessidade de voltar a explicar os mesmos (ou seja, os alunos 

perceberam aquilo que tinha apresentado). 

Diário de Bordo, 17ª semana 

Algumas vezes o questionamento utilizado não foi exclusivo da matéria da 

aula. Quando os alunos se apresentavam como uma postura diferente da 

habitual (fosse esta mais ou menos positiva), recorria ao questionamento para 

tentar perceber o ânimo dos alunos. Estes permitiram-me estreitar os laços com 

os meus alunos e fizeram com que estes depositassem em mim uma maior 

confiança para tratar e expor assuntos extra-aula. 

Perto do final desta aula deparei-me com uma situação que me deixou um 

pouco desconfortável: uma aluna encontrava-se muito triste/insatisfeita e após 

ter verificado isso, questionei o porquê de ela se encontrar assim (até porque 

aquele não era um estado habitual nela)... Mal me dirigi à aluna, esta começou 

a chorar e este cenário deixou-me um pouco sem reação e até sem saber 

como agir. Após toda esta situação, fui com a aluna para um lugar mais 

reservado e quando ela se acalmou, esta contou-me o porquê de estar tão 

triste. 
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Diário de Bordo, 28ª semana 

 

4.1.4 Avaliação 

“A avaliação é um referencial determinante no planeamento do processo de 

ensino-aprendizagem, constatando-se como um sistema de recolha e 

interpretação de dados, de forma a que professores e alunos possam adaptar a 

sua atividade às problemáticas e progressos de aprendizagem verificados, de 

maneira a definir novas prioridades, desafios e outras possibilidades”. 

(Carvalho, 1994) 

A avaliação surge como uma necessidade à regulação da qualidade de 

ensino e do processo de ensino-aprendizagem e apresenta-se como 

importantíssima em qualquer processo de ensino-aprendizagem. De acordo com 

Bento (2003), a análise e a avaliação do ensino são, à semelhança da 

planificação e realização, tarefas centrais do professor. O processo de avaliação, 

a meu ver, é bastante mais complexo do que a atribuição de classificações aos 

alunos e esta fornece ao professor informações bastante importantes não só 

acerca dos alunos, como também acerca da sua própria atuação. Para Rink 

(1993) a avaliação é um método de recolha de informações que permitirão ao 

professor verificar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.  

Metzler (2000) afirma que o processo de avaliação tem como objetivos: (I) 

determinar a quantidade de aprendizagem que aconteceu num determinado 

período de instrução; (II) realizar a avaliação da qualidade de aprendizagem 

(normalmente através da classificação); (III) tomar decisões a partir dessa 

informação com o intuito de potenciar a aprendizagem. 

Segundo Bento (1987, p. 150), o processo de análise e avaliação implicam 

a posterior reprodução mental daquilo que se passou durante o ensino e a 

avaliação da sua qualidade, sendo que estes decorrem em três momentos: “1º. 

No decurso da aula. Aqui não se pode falar propriamente de análise e avaliação 

do ensino. Contudo, não podem ser subvalorizadas aquelas observações que 

revelam, imediatamente, ao professor o grau de ressonância das suas 

propostas, a qualidade da estruturação do ensino e o nível das atividades 
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desencadeadas. 2º. Na parte final da aula. Trata-se de proceder, com os alunos, 

a uma retrospetiva sobre o decurso e os resultados da aula. 3º. Após a aula e 

em casa. Análise e avaliação do ensino, propriamente ditas, têm lugar quando 

se passa mais de uma vez as aulas em revista e se registam os seus resultados”. 

Perante isto podemos referir que sem um trabalho de reflexão suficientemente 

aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica 

do docente, além de que sem o controlo permanente da qualidade de ensino 

nenhum professor irá garantir a eficácia e melhoria da sua própria atuação 

(Bento, 1987).  

Rink (2014) refere ainda que a avaliação é parte do processo instrucional, 

na sequência “planear – ensinar – avaliar”. Assim, o processo avaliativo pode ser 

considerado como sendo o culminar do processo de ensino-aprendizagem e 

podemos dividir a avaliação em criterial e normativa. Na avaliação normativa os 

desempenhos dos alunos são comparados entre si por relação a uma norma, 

sendo a avaliação orientada por um conjunto de regras comuns, ou seja, informa 

acerca da posição (relativa) do indivíduo em relação ao grupo. Na avaliação 

criterial é avaliado o conhecimento do aluno em relação a critérios pré-

estabelecidos, constituídos pelos objetivos de ensino sem que seja feita, 

necessariamente, comparação entre alunos. Pode-se dizer que a avaliação 

criterial tem em conta o contexto, contrariamente à normativa. 

Ao longo do meu EP utilizei a avaliação criterial. Este tipo de avaliação 

permitiu-me focar em cada aluno, olhando para o processo de aprendizagem 

como um processo individual. Nas avaliações adaptei as condições de 

aprendizagem de acordo com o aluno, atendendo assim às necessidades que 

cada um deles apresentou, com o objetivo principal que todos pudessem atingir 

as metas definidas. Para todo este processo foram realizadas tabelas de 

avaliação com critérios definidos segundo os PNEF e os objetivos mínimos das 

modalidades elaborados pelo GEF de EC.  

Segundo Rink (1985), o desenvolvimento profissional do professor depende 

da sua capacidade de avaliar objetivamente todos os resultados da sua instrução 

(recolha de dados no próprio processo), que podem organizar-se nos domínios 

motor (habilidades motoras e capacidades físicas), cognitivo (conhecimento e 
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processamento de informação) e sócio afetivo (atitudes, comportamentos, 

valores). Neste seguimento, na EC, os critérios estabelecidos pelo GEF atribuem 

60% ao domínio psicomotor, 30% ao domínio sócio afetivo e por fim, 10% ao 

domínio cognitivo. A classificação final do aluno surge da média dos diferentes 

valores obtidos nos domínios de avaliação referidos anteriormente, sendo na 

final convertida para uma nota na escala de 0 a 20 valores 

Segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, está previsto que ao longo do nosso EP utilizemos as diferentes 

modalidades de avaliação: a inicial, a intermédia e a final. A estas avaliações 

também se atribui o nome de Avaliação Diagnóstica (AD), Avaliação Formativa 

(AF) e Avaliação Sumativa (AS), que são utilizadas como elementos reguladores 

e promotores da qualidade de ensino, da aprendizagem e da avaliação do aluno. 

O meu EP foi marcado pelos diferentes momentos de avaliação, tendo 

existido também momentos de avaliação de caráter formal e informal, onde a 

maior diferença entre estes dois momentos reside pelo facto dos alunos agirem 

na ausência ou presença de um momento de stress. 

 

Avaliação Diagnóstica 

É através da AD que o professor define os objetivos, as estratégias e 

metodologias para iniciar o processo de ensino-aprendizagem e por isso mesmo 

esta avaliação deve ser realizada antes de se dar início ao processo de ensino 

aprendizagem (Aranha, 2004). Durante o meu EP, a AD foi sempre realizada no 

início do processo de ensino aprendizagem, ou seja, na primeira aula da UD (à 

exceção da Dança, em que não realizei AD já que nenhum aluno tinha tido 

contacto com a modalidade abordada).  

Os instrumentos utilizados na AD foram as escalas de apreciação, que 

continham os respetivos conteúdos e critérios a avaliar e também a observação 

direta. Esta avaliação inicial permitiu verificar o nível de conhecimento dos meus 

alunos nas diferentes modalidades, assim como verificar as suas competências 

nos conteúdos que ia lecionar. Através dos resultados recolhidos na AD, 



79 

consegui posteriormente organizar de forma sequenciada e progressiva os 

conteúdos a lecionar.  

Neste momento acho importante referir a dificuldade com que me deparei na 

AD das duas modalidades abordadas no primeiro período, devido 

exclusivamente ao desconhecimento que ainda tinha dos discentes. A 

preocupação em atribuir os valores aos conteúdos definidos era tanta, que 

lembro-me perfeitamente de ficar mais tempo a observar a tabela que tinha em 

mãos do que a observar os meus alunos. Neste primeiro impacto com a 

avaliação diagnóstica, a ajuda da PC foi fundamental, já que ela foi dando dicas 

ao NE de como deveríamos proceder em momentos como este relatado. 

Durante o decorrer da aula, senti-me confortável com os alunos e penso 

que em determinados momentos os consegui cativar com a minha forma de 

estar. No entanto, senti um pouco de dificuldade relativamente à comunicação 

individual, porque como ainda não os conheço pelos nomes, especialmente 

quando os pretendia chamar à atenção ou comunicar com alguém, foi um 

pouco complicado fazê-lo. Pela mesma razão referida anteriormente, em 

determinados momentos foi complicado realizar a avaliação diagnóstica, 

principalmente na corrida de velocidade, já que partiam 3 alunos em simultâneo 

e tive que recorrer às fotografias para associar o aluno ao nome. 

Diário de Bordo, 2ª semana 

Nesta aula, comparativamente com a aula anterior, já foi mais fácil para 

mim realizar a avaliação diagnóstica visto que já consigo associar os nomes à 

maioria dos alunos, o que facilitou a ação de os avaliar. 

Diário de Bordo, 3ª semana  

Rosado (2003) refere ainda que as informações recolhidas na avaliação 

inicial são importantes na medida em que permitem orientar a formação dos 

grupos, definir bases de diferenciação do ensino, elucidando os objetivos anuais 

e intermédios de cada matéria, determinando quais as prioridades da turma. Este 

facto evidenciado vai de encontro àquilo que foi a minha prática já que, por 

exemplo, os resultados obtidos na AD permitiram-me formar grupos de trabalho 
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homogéneos ao longo de todo o ano letivo. Esta avaliação também permite que 

no final da UD se valorize a evolução do aluno. 

 

Avaliação Formativa 

A AF corresponde a todo o processo avaliativo que permite a regulação do 

ensino (Carvalho, 1994). Rosado e Colaço, (2002) afirmam que é importante que 

os alunos sejam avaliados ao longo das aulas, à medida que fazem os exercícios 

sem pressão. 

A avaliação em questão está presente todas as aulas e por isso mesmo, na 

minha opinião, esta surge como muito importante dado que ela apresenta um 

caráter regulador que serve de suporte para todo o processo de ensino-

aprendizagem e até para a AS. Com a recolha constante de informação foi 

possível aferir acerca dos objetivos estabelecidos e identificar quais as 

aprendizagens que estavam a ser bem-sucedidas, assim como as menos bem-

sucedidas. Todo este processo fornece ao professor informação para que se 

consiga conduzir os alunos ao sucesso, o que me leva a querer que a AF é um 

instrumento bastante útil para o processo de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito a esta avaliação, posso admitir que no primeiro período 

foi para mim difícil realizar muitos registos diretos deste tipo de avaliação pois, 

nesta fase prematura do estágio estive mais concentrada a até preocupada com 

outras dimensões da aula, como a organização desta e controlo dos alunos. 

Ainda assim, num segundo e terceiro períodos, a AF tornou-se fundamental para 

o processo de ensino-aprendizagem. 

A implementação do MED esteve também relacionada com a AF já que, por 

exemplo, nas aulas de Atletismo, os registos feitos nas aulas foram utilizados 

para avaliar o rendimento das diferentes equipas, mantendo de certa forma a 

avaliação sempre presente. O accountabillity formal com registo e divulgação de 

resultados constitui um aspeto fundamental do MED e tem como propósito incitar 

a intensificação do comprometimento pessoal e da responsabilização dos alunos 

perante si mesmo e perante os outros (Mesquita, 2014) . 
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“Na escola, é necessário valorizar a dimensão formativa da avaliação. Os 

professores não ensinam para avaliar, mas avaliam para ensinar melhor e 

garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é um meio, não é um fim” 

(Estanqueiro, 2010). Posso afirmar que a AF foi muito importante para o meu 

desempenho enquanto professora. A visualização dos alunos levou-me a refletir 

várias vezes acerca do processo de ensino-aprendizagem e a identificar os 

momentos mais oportunos para introdução e exercitação de determinados 

conteúdos. A observação possibilitou-me adaptar as UD àquela que era a 

realidade da minha turma: se às vezes determinado conteúdo ainda não estava 

consolidado, dava mais tempo de aprendizagem aos meus alunos já que mais 

importante do que cumprir a UD, o professor deve estar atento aos seus alunos 

e perceber as suas vulnerabilidades, assim como aptidões.  

 

Avaliação Sumativa 

Segundo Rink (2014) a avaliação sumativa pretende saber em que medida 

os objetivos de ensino foram aprendidos pelos alunos. A AS faz uma súmula do 

que aconteceu ao longo do processo, fornece informações sobre o produto final 

e permite fazer uma reflexão mais profunda da atividade (Aranha, 2004).  

A AF contribui para que a AS não seja o único momento de avaliação e 

ambas permitem que se convirja para uma melhoria na qualidade de 

aprendizagens e, por consequência, da qualidade do sistema educativo 

(Fernandes, 2007). Ainda assim, ao longo do ano letivo verifiquei que uma parte 

dos alunos da minha turma levavam o momento da AS demasiado “a sério”, 

apresentando um medo extremo em falhar, o que por vezes acabava por 

acontecer somente devido a estes nervos. A juntar ao referido anteriormente, 

alguns dos discentes aliavam esta insegurança ao fato de serem demasiado 

tímidos perante a exposição para a turma. Logo no primeiro período verifiquei 

estas inseguranças e como sempre mantive um bom relacionamento com toda 

a turma, sempre tentei tranquilizar os alunos nestes momentos de avaliação, 

chegando até a utilizar estratégias para que este momento formal não 

apresentasse uma barreira tão grande para alguns deles. 
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A parte final da aula serviu para que os grupos apresentassem, a toda a 

turma, a coreografia de Ginástica Acrobática construída e definida até aquele 

momento. Este momento serviu não só para que os alunos tivessem perceção 

das suas coreografias comparadas com a dos colegas (principalmente em 

termos de conclusão ou não da mesma), mas também para que os alunos 

perdessem “vergonha” de se exporem perante a turma. Tendo alguns alunos 

mais tímidos na turma percebi que este momento seria de exposição para eles 

mas, sabendo eu deste facto, queria que os alunos em questão vissem este 

momento de aula como um ato normal. Desta forma, na aula da avaliação esta 

exposição já será mais natural para eles. 

Diário de Bordo, 35ª semana 

A AS acontece no final da unidade de instrução ou no fim do ano letivo e 

mostra se os objetivos traçados foram atingidos (Rink, 2014). É neste momento 

que se determina o grau de realização dos objetivos, das intenções educativas 

e metodológicas, da ação e da aprendizagem dos nossos alunos (Bento, 1987). 

A AS pretende sistematizar os resultados obtidos numa situação educativa 

em uma única apreciação (Cortesão, 2002). Ainda assim, os meus alunos 

sempre tiveram conscientes que a avaliação deles seria contínua, e por isso 

mesmo a classificação final de cada período foi suportada pelos dados 

recolhidos na AF.  

Algumas matérias de ensino organizaram-se de forma a que o momento de 

avaliação fosse realizado apenas numa das aulas do final da UD, como foi o 

caso da Dança e Ginástica Acrobática. Contudo, os alunos estiveram sempre 

conscientes que se as suas performances ao longo da UD fossem excecionais, 

estes não iriam ser prejudicados caso aquele único momento formal de avaliação 

não lhes corresse na melhor das formas. Esta organização, a meu ver, fez com 

que os índices de trabalho ao longo das aulas não decrescessem, tendo 

praticamente toda a turma mantido o seu empenho nas matérias lecionadas, 

proporcionando-lhes inequivocamente uma maior evolução. 

Nos Jogos Desportivos Coletivos, decidi incluir na AS exercícios com que os 

alunos já estavam familiarizados. Numa fase inicial da aula, planeei um exercício 

mais analítico e, depois deste, os alunos realizavam um exercício através de 
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uma forma básica de jogo da modalidade em questão. Esta estratégia foi 

utilizada para que os alunos com menos aptidão para a prática, tivessem 

hipótese de realizar certos conteúdos isoladamente. 

Nesta aula de voleibol realizei mais uma vez um exercício isolado com a 

intenção que os alunos realizassem o máximo de vezes possível o remate em 

apoio. Isto surge na sequência daquele que tem sido o rendimento da turma na 

execução desta habilidade. O remate em apoio é onde ainda se verificam 

algumas lacunas e por isso mesmo decidi realizar este exercício mais 

específico e direcionado. Com o seu decorrer presenciei melhorias na 

performance dos alunos contudo, após passar para o jogo 4x4, ficou nítido que 

ainda nem todos se sentem confortáveis na execução deste remate em jogo, 

executando por sua vez um passe mais tenso para o outro lado da rede. 

Diário de Bordo, 27ª semana 

Os instrumentos utilizados na AS foram os mesmos da AD, ou seja, as notas 

foram atribuídas de 1 a 4, e no final, após fazer a média, foram convertidas para 

a escala de 0 a 20. Este método foi utilizado, primeiramente por sugestão da PC, 

contudo rapidamente verifiquei que este método simplificava bastante todo o 

processo da AS (tornava-se mais fácil e eficaz utilizar um baixo número de 

valores a atribuir).  

A AS pretende então ajuizar do progresso realizado pelo aluno no final de 

uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por 

avaliações de tipo formativo e obter indiciadores que permitem aperfeiçoar o 

processo de ensino (Ribeiro, 1999). Com o decorrer do EP, cada vez mais me 

senti capaz de avaliar os meus alunos de forma justa e eficaz. Inicialmente, o 

simples facto de avaliar seria um “bicho-de-sete-cabeças” contudo, as 

estratégias que a PC nos foi elucidando ao longo do EP facilitaram todo este 

processo, além de que o facto de estar dentro de todo o processo de ensino-

aprendizagem tornou este momento mais elucidativo e simples do que 

perspetivava. Os métodos utilizados permitiram atribuir a classificação aos 

alunos de forma segura, sendo que ainda assim este atribuir de uma 

classificação nunca foi uma tarefa fácil.   
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Autoavaliação 

“Só olhando-se criticamente, autoavaliando-se, será possível ao aluno 

selecionar as pistas que lhe permitam organizar as suas aprendizagens futuras. 

Quando realiza a autoavaliação o aluno desenvolve uma interação crítica 

consigo próprio visando alcançar o sucesso” (Vieira, 2003). 

A autoavaliação foi uma estratégia utilizada para que os alunos tivessem 

uma real perceção das suas capacidades, conhecimentos e desenvolvimento ao 

longo das aulas, além de que através desta os alunos tiveram uma maior 

familiarização com o processo avaliativo. Através de um processo de 

metacognição, o aluno apreende os vários momentos e aspetos da sua atividade 

cognitiva e exerce um autocontrolo consciente, refletido e crítico sobre as suas 

ações (Santos, 2002). 

Os alunos do 10ºA realizaram a sua autoavaliação através do preenchimento 

de uma ficha com efeito para tal, elaborada pelo GEF. A ficha em questão foi 

preenchida em três momentos distintos, sendo eles o primeiro, segundo e 

terceiro períodos letivos. A tabela apresentava três grelhas, e cada uma era 

representativa de cada período letivo. Em cada período letivo estavam 

designados os três domínios sujeitos a avaliação (cognitivo, psicomotor e socio 

afetivo), com as respetivas percentagens. Esta organização da ficha, permitia 

que os alunos tivessem conhecimento das suas autoavaliações anteriores e, 

desta forma, levava a que eles refletissem sobre as suas prestações na 

disciplina.  

A autoavaliação foi sempre realizada na última aula de cada período (à 

exceção do segundo período, já que a última aula deste coincidiu com um evento 

desportivo da escola, em que praticamente toda a turma participou). Os alunos 

antes de preencherem a grelha, tinham conhecimento da nota alcançada por 

cada um deles no domínio psicomotor. Este procedimento é o habitual na EC. 

Após a apresentação os alunos apenas realizaram a autoavaliação à 

disciplina. Os alunos foram informados acerca das suas notas do domínio 

psicomotor e, posto isto, preencheram a ficha de autoavaliação. Foi visível a 

satisfação da maioria dos alunos após lhes dizer as notas que tinham obtido 
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nas duas modalidades lecionadas, pois uma maioria sempre se mostrou 

receosa perante ambas as modalidades lecionadas. 

Diário de Bordo, 38ª semana 

Na sua prática diária, o aluno deve poder situar o estado da sua progressão, 

identificar os seus pontos fortes, o que deve ainda melhorar e descobrir ao longo 

desse processo as melhores formas de o fazer, tanto no que diz respeito às suas 

produções, como às suas ações (St.Pierre, 2004). Por esta mesma razão achei 

importante o processo de reflexão que é incumbido aos alunos com a realização 

da autoavaliação.  

 

4.1.5 Observação e Reflexão 

Uma das tarefas incutidas ao EE ao longo do EP, é a realização de 

observações sistemáticas quer à PC, quer aos elementos do NE. Assim sendo, 

ao longo do ano estas observações de cariz obrigatório foram previamente 

delineadas e depois realizadas. Visto que na EC estabelecemos com a PC que 

iriamos sempre assistir a todas as aulas dos colegas do NE e da própria PC, esta 

tarefa não se tornou inconveniente. Numa fase inicial do estágio não realizamos 

nenhuma observação com preenchimento da respetiva grelha pois, nesta fase 

estávamos mais preocupados em observar a aula como um todo, já que 

posteriormente iriamos discutir sobre as mesmas com a PC. Com as 

observações foi possível tirar ilações daquela que era a minha performance e 

por vezes certos erros foram evitados. 

Para este processo foram utilizadas grelhas de observação que nos 

permitiam observar diferentes aspetos do comportamento do professor e 

também do aluno, já que as diferentes técnicas de observação fornecem ao 

observador diferentes tipos de informação (Rink, 1993). As grelhas utilizadas 

foram adaptadas a todas as fases do EP, de forma a facilitar o processo e 

estimular o desenvolvimento da minha capacidade de observar, analisar e 

refletir. Martins (2001) refere que em todos os sistemas de formação de 

professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido uma 

estratégia privilegiada, na medida em que se lhe atribui um papel fundamental 
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no processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação. 

Caires (2001) afirma que “a possibilidade de observar a atuação de um 

colega, confrontando-se com situações análogas àquelas com que tem que lidar 

na sua prática, permite-lhe tomar consciência da complexidade de tarefas e 

papéis que lhe estão inerentes, bem como, das dificuldades que poderá sentir 

na sua gestão”. Às vezes bastava estar atenta a todos os pormenores das aulas 

dos meus colegas de NE que, inequivocamente identificava determinados erros 

que também poderia vir a cometer caso não refletisse sobre o que estava a 

observar. Perante estas observações, várias vezes reestruturei estratégias de 

ensino e até exercícios do PA, pois sabia que se determinada estratégia não 

resultou com “x” turma de um dos meus colegas de NE, provavelmente na minha 

também não iria resultar. 

Tendo sido esta uma aula de avaliação diagnóstica, não senti grandes 

adversidades com o planear e o decorrer da aula e isto deveu-se muito ao facto 

de os meus colegas do núcleo de estágio terem lecionado primeiro a sua aula 

de avaliação diagnóstica (ou seja, pude observar alguns dos erros que eles 

cometeram e assim, pelo menos esses, não cometi). Além disso, os alunos 

cumpriram o que era solicitado e não se observaram comportamentos fora da 

tarefa. 

Diário de Bordo, 3ª semana 

Observar uma aula é olhar para nós mesmos e refletir sobre o que 

observamos, é compreender o modo como estamos a ensinar os nossos alunos 

(Ferreira, 2013). Como referi anteriormente, as constantes observações 

permitiram-me refletir sobre as minhas estratégias e muitas vezes reorganiza-las 

e permitiram-me prever o que poderia acontecer se agisse de determinada forma 

com os meus alunos. Este processo contribui muito para o meu desenvolvimento 

profissional e eficácia de ensino. Pessoalmente senti que evolui bastante através 

das sistemáticas observações e que, em várias ocasiões foi mais fácil encontrar 

soluções para melhorar o processo de ensino-aprendizagem através destas. 

Por outro lado, não posso deixar de referir o nervosismo que senti aquando 

da primeira observação do PO. Esta ansiedade resultou em parte por aquela ter 
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sido a primeira observação do PO, mas estava bastante mais receosa com 

aquele que seria o comportamento qua a turma poderia apresentar dada a 

presença de alguém que lhes era desconhecido. Obviamente que este é um 

processo natural num EE, mas naquela altura já sabia que tinha uma turma 

bastante curiosa e que as perguntas iriam começar a surgir a qualquer momento. 

A aula de terça-feira contou com a presença do professor orientador 

Cláudio Farias e a turma verificou a sua presença, prova disso mesmo é que 

grande parte dos alunos me questionaram acerca de quem era “aquele 

senhor”. No que diz respeito a esta visita, não achei pertinente avisar a turma 

previamente que o PO iria observar a aula, contudo a presença de alguém que 

lhes era desconhecido, fez com que neste dia a turma estivesse mais distraída 

e até se mostrassem menos empenhados comparativamente ao que é o 

habitual. 

Diário de Bordo, 10ª semana 

Após a observação do PO na EC, acontecia sempre uma reunião com o NE, 

PC e PO. Nestas existia sempre um momento de reflexão acerca das nossas 

ações e estruturação da aula. Este momento não era estranho nem invulgar para 

os EE da ESP já que todas as semanas reuníamos com a PC exclusivamente 

para dialogarmos e refletirmos acerca das nossas aulas. Schõn (1987) refere 

que a reflexão sobre a ação permite arranjar soluções, corrigir procedimentos, 

incrementar o diálogo e a partilha de ideias, ajudando um de nós a ser melhores 

profissionais. Nos momentos em que fui observada sempre procurei perceber 

todas as críticas e propostas que me foram expostas no sentido de melhorar o 

meu processo de ensino-aprendizagem pois, para mim é importante saber ouvir 

e aceitar a opinião/crítica do outro. Com esta forma de estar, posso refletir sobre 

as minhas práticas e tirar ilações das mesmas, podendo depois aperfeiçoar o 

processo de ensino caso seja necessário.  

“A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de 

reflexão e de autorreflexão que são essenciais numa profissão que não se 

esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, 

inevitavelmente, a partir de referências pessoais” (Nóvoa, 2009). A reflexão 

esteve sempre presente ao longo do meu EP, contudo tenho de admitir a 
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dificuldade com que me deparei nas primeiras semanas do estágio no que se 

refere a este item. Numa fase inicial tinha alguma dificuldade em diferenciar o 

“refletir” do “descrever”. Ao longo do tempo, fui adquirindo capacidades de 

reflexão que se mostraram fundamentais para a minha evolução enquanto EE. 

“Os professores têm um papel particularmente relevante no desenvolvimento 

do seu conhecimento pedagógico na medida em que são capazes de refletir 

acerca da forma como o conhecimento científico é adquirido pelos alunos e 

acerca da interação que estabelecem com o aluno, com a escola e com o meio” 

(Alarcão, 1996). Posso referir que as diferentes observações realizadas ao longo 

do EP, assim como as sistemáticas reflexões realizadas em grupo e 

individualmente, contribuíram bastante para o meu desenvolvimento profissional.  

No meu ponto de vista, a observação e a reflexão são dois processos que 

estão inteiramente interligados. A observação permitiu-me refletir acerca de 

aspetos muito importantes do processo de ensino-aprendizagem, levando-me 

muitas vezes a reformular estratégias e dinâmicas tendo em vista o sucesso dos 

meus alunos. Todo este processo de observação e reflexão contribui também 

para que o NE se ajudasse mutuamente em várias ocasiões, já que nas reuniões 

que aconteciam todas as semanas, cada um de nós tinha a oportunidade de 

partilhar quer ideias, opiniões e estratégias para resolver possíveis problemas 

constatados nas observações, fossem elas de carácter formal ou informal.  
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4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

“A Participação na Escola e Relação com a Comunidade engloba atividades 

não letivas e tem como principal objetivo a integração dos EE na comunidade 

educativa e envolvente, desempenhando tarefas com significado para os alunos 

e em cooperação com os restantes membros da comunidade educativa” (Batista 

& Queirós, 2013). 

Ao longo do EP vivenciei várias experiencia fora da sala de aula que me 

enriquecerem a nível profissional e pessoal. Todas as horas dirigidas para estas 

atividades e experiencias permitiram-me evoluir enquanto docente, tendo tido 

partilhado as mesmas com outros professores, alunos e elementos da 

comunidade educativa.  

Esta área engloba as atividades realizadas e dinamizadas pelo GEF, retrata 

aquilo que vivenciei no Desporto Escolar (DE) e as aprendizagens adquiridas 

com todos os processos inerentes à Direção de Turma.  

Tive a oportunidade de vivenciar e colaborar em todas as atividades do GEF 

e adquirir práticas úteis para o meu futuro profissional. Foi-me possível 

acompanhar e entrosar no DE da ESP, tendo sem dúvida enriquecido os meus 

conhecimentos e experienciado momentos únicos com diversos alunos, com a 

PC e com o NE. Todas estas experiências fizeram-me sentir parte da 

comunidade escolar e enriqueceram-me como pessoa e como futura docente, 

tendo ficado ciente que, ser professora é mais que ensinar os alunos numa sala 

de aula. 
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4.2.1 Atividades do Grupo de Educação Física 

A EC oferece aos seus alunos a oportunidade de participar em variadas 

atividades durante todo o ano letivo.  

Logo no início do ano letivo, o GEF foi fragmentado em vários grupos, com 

a finalidade de se alcançar uma organização dinâmica e eficaz, em que cada 

grupo ficou responsável pela criação e organização de determinada atividade. 

Apesar de existir sempre um grupo organizador nas atividades, os restantes 

docentes da disciplina participavam sempre nos eventos auxiliando na 

montagem dos materiais e no controlo dos mesmos. No final de cada atividade, 

o grupo organizador seria responsável pela elaboração de um relatório, fazendo 

um balanço acerca do desenrolar da atividade, sendo este depois discutido nas 

reuniões de departamento. 

 

Caminhada Sameiro 

A Caminhada ao Sameiro foi a primeira atividade a ser realizada pelo GEF. 

Esta atividade foi a primeira grande prova dos estagiários de EF presentes na 

ESP e teve como principal intuito a comemoração do dia Europeu do Desporto 

Escolar. Com esta atividade tentou-se incutir nos alunos a prática de exercício 

físico aliada à descoberta de alguns dos locais mais emblemáticos da cidade de 

Penafiel, como é o caso da Santuário do Sameiro. 

A realização desta caminhada surgiu na primeira reunião do grupo disciplinar 

e, logo aí, ficou definido que seriam os estagiários dos três NE presentes na EC 

a organizar e a tratar de toda a dinâmica necessária para a atividade. Todos os 

professores de EF mostraram-se disponíveis para toda a ajuda que fosse 

necessária, e dada a fase prematura do nosso EP, recorremos algumas vezes à 

colaboração e ajuda destes, tendo ficado assim percetível a interajuda e 

cooperação presente neste grupo disciplinar. 

A atividade decorreu no dia 28 de setembro, no segundo tempo da manhã, 

e toda a comunidade educativa foi convidada a participar nesta. Ficou definido 

que todas as turmas que estivessem no horário de EF naquele momento, 

obrigatoriamente participariam na atividade juntamente com o professor da 
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disciplina. Como é óbvio, todos os estagiários e restantes professores de EF 

participaram na atividade, para marcação do percurso e controlo e 

acompanhamento dos alunos e todos os que se envolvessem na atividade.  

A atividade decorreu de forma dinâmica e foi possível observar que os alunos 

viveram um momento descontraído com os seus colegas e professores. Como 

aspeto negativo referir a pouca adesão que a atividade teve por parte da 

comunidade escolar, já que à exceção das turmas que estavam no horário da 

disciplina de EF, poucos foram aqueles que compareceram na atividade. Como 

foi a primeira vez que surgiu uma dinâmica desta natureza, acabo por perceber 

a pouca adesão que ela teve, contudo, este fator não fez com que aquele 

momento fosse enriquecedor quer para os estagiários, quer para o GEF, alunos 

e todos os que participaram nesta.  

Por fim, referir que neste dia 28 de setembro, e após a minha aula de 

atletismo, realizou-se uma atividade comemorativa do dia Europeu do Desporto 

Escolar. Esta atividade - uma Caminhada - foi planeada e organizada por todos 

os estagiários de Educação Física da escola Secundária de Penafiel e 

decorreu tal como planeada.  

Os alunos que participaram nesta Caminhada demonstraram-se bem-

dispostos durante todo percurso o que nos deixou, a nós estagiários, bastante 

satisfeitos. 

Diário de Bordo, 3ª semana 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 - Atividade organizada pelos professores estagiários de EF da EC 
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Corta-Mato Escolar 

Inicialmente o corta-mato escolar estava previsto realizar-se no 1º período 

letivo contudo, dadas as más condições meteorológicas previstas para a data 

definida, este teve de ser adiado para o início do 2º período. Assim sendo, o 

corta-mato da ESP decorreu no dia 16 de janeiro, quarta-feira, durante toda a 

manhã. O corta-mato acabou por acontecer num dia muito frio e com o piso 

molhado. 

A PC não estava presente no grupo da organização da atividade e por isso 

mesmo, o nosso NE apenas atuou no dia da atividade e cada um respeitou as 

funções que lhe foram atribuídas.  

Nesta atividade tive duas funções distintas. Numa primeira fase fiquei 

responsável por colocar os dorsais aos participantes, com o auxílio da PC e de 

um grupo de alunos que colaboraram na organização da atividade (como os 

participantes estavam divididos por género e escalão, a colaboração deste 

alunos foi essencial para a rapidez com que colocamos os dorsais). 

Posteriormente, e após todos os alunos terem o seu dorsal, fiquei responsável 

pelo controlo de uma parte do percurso. 

Relativamente ao desenrolar da atividade, como aspeto negativo posso 

apontar o início tardio da mesma. Este impasse no iniciar da atividade sucedeu-

se devido ao atraso dos Bombeiros Voluntários de Penafiel. Este percalço fez 

com que o primeiro grupo de alunos realizasse o aquecimento duas vezes 

(aquecimento este que aconteceu de forma obrigatória, existindo até dois 

professores responsáveis por orientar o aquecimento aos diferentes grupos de 

alunos), pois com o tempo frio que se fez sentir naquele dia, houve necessidade 

de preparar novamente os alunos para o esforço que iam realizar. 

Ainda assim há que ressalvar que a atividade decorreu sem percalços e 

dentro da normalidade. Os alunos que participaram nela apresentaram um 

grande empenho e espirito desportivo e os professores do EF cooperaram uns 

com os outros. 

No dia 16 de janeiro, quarta-feira, realizou-se o corta-mato da ESP. Eu, 

juntamente com o NE e a PC, estivemos responsáveis pela colocação de 
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dorsais nos alunos. Após todos os alunos terem o seu dorsal, fiquei 

responsável pelo controlo de uma parte do percurso, focando-me na segurança 

dos participantes e em possíveis incumprimentos por parte destes.  

A meu ver, a maior falha que esta atividade teve foi o atraso que houve no 

seu início (os Bombeiros não se encontravam na escola). Apesar disto e do frio 

que se fez sentir, o corta-mato decorreu de forma dinâmica e saudável. 

Diário de Bordo, 18ª semana 

No final da atividade os alunos consagrados foram chamados ao pódio e 

este momento contou com as bancadas cheias e com a presença do Diretor. 

Enquanto professora do 10ºA, é importante referir que desde que foi dada a 

conhecer a atividade aos alunos, que sempre os incentivei a participar na 

mesma. No evento acabaram por participar 11 elementos da turma e estes 

demonstraram-se sempre bem-dispostos nos momentos que antecederam a sua 

prova, tendo também verificado que cada um deles deu o seu melhor, o que me 

deixou bastante satisfeita.  

 

Torneio de Basquetebol 

O Torneio de Basquetebol realizou-se no dia 13 de dezembro, quinta-feira, 

durante toda a amanhã. Os responsáveis pela atividade foram, em conjunto com 

outros professores de EF, a PC e o NE e por isso mesmo, esta foi uma das 

provas de fogo logo numa fase inicial do EP. 

Com bastante antecedência à realização da 

atividade, a PC estipulou que o NE ficaria responsável 

pela criação do cartaz e divulgação do evento. Assim 

sendo, prontamente elaboramos o cartaz e revimos o 

regulamento da atividade. Numa fase seguinte, todo a 

documentação necessária foi impressa, o diretor da 

escola tomou conhecimento da mesma rubricando-a. 

Por fim, foram afixados pela escola os cartazes e 

divulgados na página da internet da ESP o formulário 
Figura 8 - Cartaz do Torneio de 

Basquetebol da EC 
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de inscrições, o regulamento da atividade e o respetivo cartaz da atividade. 

Já no dia do torneio estive responsável pela recolha dos resultados de todos 

os jogos e afixação dos mesmos nos placards do pavilhão para que todas as 

equipas pudessem verificar o desenrolar do torneio. 

Outros docentes responsáveis pela atividade tiveram a tarefa de 

calendarizar os jogos e fazer a distribuição dos mesmos pelos campos 

existentes. Para esta organização o pavilhão foi dividido em 6 campos distintos, 

já que existiam seis tabelas disponíveis para a atividade. Em cada campo existiu 

sempre um professor de EF responsável pelo mesmo, que tinha como principal 

tarefa o controlo dos jogos que lá acontecessem.  

Todos os professores do GEF tiveram tarefas definidas, ainda assim todos 

deveriam ajudar no início da atividade na montagem dos espaços e material para 

o torneio (desde montagem das mesas de anotadores, numeração dos campos, 

colocação das cadeiras, coletes e bolas em cada um dos campo) e no final desta, 

deveriam ajudar na arrumação de todo o material. 

É importante referir que a atividade foi auxiliada por alunos da escola ligados 

ao basquetebol que arbitraram os diversos jogos, e também por vários alunos da 

turma da PC e do NE. Estes alunos tiveram uma tarefa essencial, já que eles 

foram responsáveis pela arbitragem e marcação dos pontos nos jogos e sem o 

seu contributo, o decorrer do torneio não teria sido tão pacífico.  

Como referido anteriormente, as inscrições na atividade foram feitas através 

da internet na página da escola e verificou-se uma grande adesão dos alunos na 

mesma. No que diz respeito à minha turma, vários alunos participaram no torneio 

e muitos outros auxiliaram no desenrolar do mesmo, como referido 

anteriormente. No total, 23 alunos do 10ºA estiveram presentes neste evento do 

GEF, e não poderia ter ficado mais satisfeita e orgulhosa com a participação e 

contributo deles. 

No final da atividade, todos os envolvidos consideraram que a atividade 

decorreu bem e tal como prevista, num ambiente de boa disposição e fairplay 

por parte dos alunos. Esta terminou com a habitual entrega de prémios, por tarde 

de tos os professores de EF. A meu ver, um aspeto negativo deste evento está 
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relacionado com os prémios. Apenas os vencedores dos respetivos escalões 

tiveram direito a medalha e, na minha opinião, não é justo que aconteça desta 

forma. Este é um parâmetro que deverá ser alterado no futuro pois foi visível a 

tristeza de alguns segundos e terceiros classificados, quando verificaram que 

não tinham prémio.  

Ainda assim à que valorar o trabalho de todos os envolvidos já que a 

atividade decorreu de forma espetacular e bastante organizada. 

 

Evento Mega 

O evento Mega teve lugar no dia 15 de fevereiro, 6ªa feira, tendo durado toda 

a manhã. A atividade estava divida por quatro disciplinas da modalidade de 

Atletismo (Mega KM, Mega Salto, Mega Sprint e Mega Lançamento) e cada 

aluno poderia participar em todas as provas, à exceção dos participantes do 

Mega Km que, participando nesta prova estava impedidos de participar nas 

restantes. As provas foram divididas por género e existiram quatro escalões 

diferentes. 

A PC não estava referenciada no grupo organizador e por isso mesmo, o NE 

apenas interveio na atividade no próprio dia. Perante a divulgação das tarefas 

do evento, verifiquei que o Mega Sprint seria o meu posto, além de obviamente 

ter de colaborar na montagem e arrumação dos materiais necessários para as 

diferentes provas.  

Ao longo da atividade, estive maioritariamente responsável pela chamada 

dos alunos para efetuarem a sua prova, assim como na colocação dos tempos 

registados na plataforma utilizada. Numa fase inicial, realizar a chamada dos 

alunos foi um pouco difícil pois, como todas as provas se realizaram em 

simultâneo, por vezes chamava um aluno, e um colega dele dizia-me que ele 

ainda estava no Mega Salto, por exemplo. Ou seja, foi preciso fazer uma gestão 

dos alunos, tentando agrupa-los pelo escalão. Ainda assim, como os alunos 

apenas tinham uma hipótese para alcançar o melhor tempo, a prova acabou por 

se suceder sem percalços. 
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No meu entendimento a atividade decorreu bastante bem, contudo existem 

pormenores que podem vir a ser melhorados. Como fiquei no Mega Sprint, um 

aspeto a melhorar nesta prova é relativa à ficha de registo. O fato de esta ter 

estado organizada pela ordem de inscrição dos alunos nos diversos escalões, 

para quem estava a fazer a chamada e a apontar os resultados, tornava-se chato 

estar constantemente a correr a lista para cima e para baixo à procura de 

determinado nome. Bastava ter colocado os alunos por ordem alfabética, que 

certamente o tempo teria sido melhor rentabilizado.  

Outro aspeto a apontar, foi o fato de determinadas provas terem acabado 

muito mais rapidamente do que outras. Ou seja, vários alunos ficaram bastante 

tempo no impasse para terem conhecimento dos resultados e, no final da 

atividade, nem sequer foi possível realizar a cerimónia de entrega de medalhas 

pois, ainda não estavam definidos todos os vencedores, porque nem todos os 

professores tinham acesso à plataforma e por isso mesmo os registos 

mantiveram-se “no papel”. No próximo ano, penso que deveria existir pelo menos 

um professor responsável, em cada uma das provas, na colocação dos 

resultados na mesma imediatamente. Desta forma será rentabilizado muito 

tempo aos professores responsáveis pela atividade (já que foram eles que 

tiveram de os colocar, nos dias posteriores à atividade) e certamente os alunos 

ficaram mais satisfeitos por terem conhecimento das suas prestações no próprio 

dia da atividade. 

Após terminar o evento, não foi possível realizar a habitual entrega de 

prémios já que em algumas provas não ficaram delineados os vencedores. 

Assim, os alunos vencedores irão receber do seu professor, as respetivas 

medalhas na próxima semana na aula de Educação Física. 

Diário de Bordo, 22ª semana 

Relativamente à TR, todos eles participaram na atividade já que esta 

coincidiu com o horário da aula de EF. Apesar desta condição imposta (que 

acabou por se verificar que nem todos os professores da disciplina respeitaram), 

todos os meus alunos apresentaram um bom comportamento e estou 

convencida que deram o seu melhor na prova que escolheram. Prova disso é 

que a turma conseguiu obter 5 pódios (2 primeiros lugares, 2 segundos lugares 
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e 1 terceiro lugar) e muitos outros bons registos. Obviamente que fiquei bastante 

agradada e orgulhosa pela atitude e prestações de todos eles. 

 

Torneio de Voleibol 

O Torneio de Voleibol estava previsto ser realizado no dia 4 de abril, numa 

dinâmica diferente do habitual, já que os jogos iriam ser realizados no exterior, 

num campo sintético. Dadas as más condições meteorológicas previstas para o 

dia referido anteriormente, houve a necessidade de modificar a organização 

deste evento. 

Assim sendo, esta atividade desenrolou-se em dois dias distintos, e no 

pavilhão polidesportivo da escola. Dado o elevado número de inscrições 

verificadas, seria impossível realizar o torneio de ensino básico e o do ensino 

secundário no mesmo dia já que o espaço era insuficiente para tal (além de que 

os campos não poderiam ter as mesmas dimensões, complicando ainda mais a 

organização). Por isso mesmo, na data previamente estabelecida decorreu o 

torneio do ensino secundário, e no dia seguinte, 5 de abril, decorrei o torneio do 

ensino básico.  

Como já acabei por referir anteriormente, os dois torneios tinham regras 

diferentes: além das já referidas distintas dimensões dos campos, a formação 

das equipas apresentavam diferentes características. As equipas de secundário 

(quatro elementos) deveriam ser formadas com alunos da mesma turma e 

obrigatoriamente constituídas por duas raparigas e dois rapazes. Apenas em 

casos de lesão e inexistência de mais alunos na turma para completar a equipa, 

é que o professor responsável pela turma poderia autorizar a inscrição de um 

outro aluno do mesmo escalão (caso que acabou por acontecer na minha turma, 

já que um aluno se lesionou no dia anterior ao torneio, e sendo este um caso 

devidamente justificado, inscrevi um aluno que não era da TR). Já as equipas do 

básico eram de dois elementos, havendo diferenciação de género, ou seja, 

dentro do torneio existia a competição para as duplas de raparigas e para as de 

rapazes. Referir ainda que em ambos os torneios não havia limite de inscrições 

de equipas por turma. 
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Como ficou evidenciado anteriormente, o Torneio de Secundário foi de 4x4 

e o Torneio de Básico foi de 2x2. Todos os professores de EF tiveram de montar 

os campos necessários para a competição e cada um ficou responsável por 

controlar o bom funcionamento de um dos campos. O NE ficou também 

responsável pelas medalhas da atividade e pela afixação dos resultados nos 

placards do pavilhão. 

No que diz respeito ao desenrolar deste evento, ficou óbvio que o primeiro 

decorreu de forma muito mais pacífica e não foram observadas gralhas, ao 

contrário do Torneio do Ensino Básico. No segundo dia, o torneio iniciou-se 

tardiamente por falha dos professores responsáveis da atividade (não existiam 

mapas de jogos impressos) e por isso mesmo criou-se um impasse para a 

atividade se iniciar). Além disso, neste mesmo dia não existiam definidos alunos 

suficientes para a dinâmica de registo dos pontos e arbitragem dos diferentes 

jogos. Penso que ambas as falhas referidas não podem acontecer. Todo o GEF 

viu o seu profissionalismo posto em causa devido exclusivamente à gralha dos 

professores organizadores da atividade. Com esta atividade, ficou percetível que 

todos os eventos devem ser pensados e organizados previamente. 

Apesar do referido anteriormente, foi visível nos alunos uma grande 

predisposição para a prática da modalidade, assim como um grande 

envolvimento positivo dos mesmos na atividade. 

No que diz respeito à minha turma, e dado o gosto geral desta pela 

modalidade, praticamente todos eles estiveram envolvidos neste evento. No 

total, 27 alunos estiveram envolvidos na atividade: a turma conseguiu forma 

cinco equipas e alguns discentes colaboraram de forma muito positiva na 

dinâmica do torneio (além de terem ajudado na montagem dos campos no 

segundo dia, estes foram alguns dos alunos que ajudaram os professores no 

sucesso do evento, tendo-se voluntariado para arbitrar e registar pontos).  

Apesar das equipas da TR não terem alcançado as melhores classificações, 

posso confidenciar que todos eles me colocaram o ego em alta, dada a 

predisposição e cooperação que a turma demonstrou ter. Tenho a certeza que 

todos eles deram o seu máximo e, como lhes disse várias vezes, faz parte do 

desporto saber perder. Eles mostraram saber aceitar a derrota e um fato disso 



99 

mesmo foi que, à medida que as minhas equipas iam sendo eliminadas, os 

próprios alunos se voluntariaram para ajudar na organização do torneio e essa 

pequena atitude, a juntar a muitas outras, deixou-me muito orgulhosa dos meus 

pupilos. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Desportiva 

A Semana Desportiva decorreu no 3º período e esta, caracteriza-se por cada 

dia da semana ser destinado à prática de um desporto distinto.  

Durante esta semana, as aulas de EF são substituídas pelas atividades 

organizadas pelo GEF, respeitando a modalidade que está programada para 

esse dia. Por esta mesma razão, todos os alunos têm de participar nas 

atividades, a não ser que tenham justificação para não o fazer (tal como acontece 

nas aulas de EF). 

A Semana Desportiva aconteceu de 6 a 10 de maio e foi organizada da 

seguinte forma: a segunda-feira foi destinada ao Crossfit, a terça-feira ao Ténis, 

a quarta-feira ao Golfe, a quinta-feira aos Desportos de Combate e, por fim, a 

sexta-feira à Dança. Todos os dias estavam organizados de forma a que as 

atividades se estendessem da primeira aula da manhã, até à ultima da tarde, 

havendo sempre pausas nos intervalos já definidos da escola. 

Tal como nas outras atividades, existiram responsáveis por este evento, 

sendo que neste caso, os professores foram divididos pelas diferentes 

modalidades. Assim sendo, o NE em conjunto com a PC e uma outra professora 

de EF de EC, ficou responsável pela organização do dia da Dança. Tal como 

Figura 9 - Torneio de Voleibol da EC 
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aconteceu no Torneio de Basquetebol, a PC previamente colocou ao NE a tarefa 

de elaborar o cartaz relativo ao dia da modalidade em causa. Ficou definido que 

neste dia, cada tempo letivo seria direcionada a um estilo de dança diferente. 

Assim sendo e respeitando os horários das aulas, aconteceram aulas de Estilos, 

Contemporâneo, Hip Hop, Danças Africanas e Zumba, respetivamente. Foi 

possível observar a boa disposição dos alunos em todas as aulas referidas, à 

exceção da terceira, em que um grupo de alunos do nada se direcionou para a 

bancada, não continuando na aula. Ainda assim e em todas as outras aulas 

mencionadas, os restantes alunos, uns mais tímidos que outros, outros com mais 

aptidão que outros, mostraram-se sempre bem-dispostos e participaram na 

atividade de boa vontade, não causando problemas quer aos professores de EF, 

quer aos professores convidados. 

Nos restantes dias observou-se também uma boa participação dos alunos 

nas atividades definidas. Não pode estar presente no primeiro dia, dedicado ao 

Crossfit, já que este coincidiu com o dia em o NE tinha aulas na FADEUP. Ainda 

assim, e perante o que nos foi dito, a atividade decorreu sem sobressaltos e os 

alunos mostraram-se muito motivados, até porque alguns deles conheciam o 

desporto mas nunca o tinham praticado. Na terça-feira, na atividade de Ténis, 

houve necessidade de realizar a mesma no interior do pavilhão devido a 

condições meteorológicas desfavoráveis. Apesar do contratempo, os 

professores convidados em conjunto com os responsáveis por aquela atividade, 

conseguiram adaptar bem as condições possíveis ainda que, o tempo de prática 

dos alunos tenha diminuído bastante devido ao espaço reduzido existente. Ainda 

assim, foi possível aos alunos adquirir algumas bases técnicas da modalidade 

referida e obter conhecimentos sobre a mesma. Na quarta-feira e quinta-feira, 

dedicadas ao Golfe e aos Desportos de Combate respetivamente, foi possível 

observar alunos muito entusiasmados pelas dinâmicas impostas pelos 

professores convidados. Obviamente que estes dois desportos eram 

desconhecidos para uma grande maioria dos alunos, e por isso numa fase inicial 

eles encontravam-se um pouco apáticos e reservados contudo, após as 

brincadeiras e joguinhos que realizaram, foi possível observar alunos motivados 

e empenhados mesmo num ambiente mais descontraído de aula. 
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A minha turma apenas participou no dia da dança já que a outra atividade 

em que deveriam participar seria a de Ténis. Como foi referido anteriormente, e 

para tentar diminuir os transtornos causados por a atividade se realizar no interior 

do pavilhão, decidi em conjunto com a PC que eles não participariam nela. A 

minha turma já tinha lecionado Ténis no período transato e por isso mesmo não 

sairiam prejudicados por não participarem na atividade. Após explicadas as 

razões, os alunos apresentaram uma atitude positiva, mostrando que 

perceberam e respeitaram a atitude tomada. 

A Semana Desportiva sofreu algumas alterações como foi anteriormente 

retratado, ainda assim o GEF conseguiu adaptar-se às condições existentes 

para organização das diferentes atividades. Foi possível observar o bom 

ambiente e relacionamento que os professores têm entre si, fator esse que acho 

fundamental para o sucesso das atividades da ESP. 

 

  

Figura 10 - Semana Desportiva da EC 
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Sarau Gímnico 

Já é habitual a ESP organizar no final do ano letivo o seu Sarau Gímnico e 

este ano não foi exceção! 

No dia 7 de junho realizou-se este tão aguardado 

evento desportivo. Este foi dirigido a toda a comunidade 

educativa e a todos os Penafidelenses que tivessem 

vontade de assistir ao mesmo. Este contou com variadas 

atuações, desde a ginástica acrobática, a vários tipos de 

dança e passando pela patinagem artística, muitos foram 

os talentos observados. 

Ao que diz respeito à organização desta atividade, foi fulcral o dinamismo e 

entreajuda no GEF. Este evento não se realizou no pavilhão da EC, tendo sido 

então necessário o transporte de todos os materiais necessários para o pavilhão 

Fernanda Ribeiro (pavilhão municipal de Penafiel). Esta dinâmica aconteceu no 

próprio dia do Sarau e houve a necessidade de os professores de EF conciliarem 

este trabalho com a lecionação das suas aulas de EF, tendo ficado nítida a 

colaboração e solidariedade entre os professores da disciplina. 

O DE de Desportos Gímnicos participou nesta atividade e por isso mesmo, 

durante toda a tarde acompanhei estes alunos nos sucessivos treinos que 

existiram. Foi possível que todos os participantes treinassem as suas atuações 

ao longo da tarde, e por isso mesmo o pavilhão contou sempre com a presença 

de professores de EF para controlar o espaço. 

Ao que diz respeito a este dia, fiquei muito satisfeita quando verifiquei que 

as bancadas estavam repletas por vários elementos da comunidade educativa: 

desde alunos aos familiares dos participantes da atividade, chegando a 

auxiliares e professores da escola. Além disso, mais uma vez, elementos da 

direção da ESP marcaram presença no evento, o que mais uma vez faz-me 

perceber que as atividades desportivas da EC não são realizadas em vão e lhes 

é dado o devido valor.   

No final do Sarau foi visível o ambiente positivo e o entusiasmo demonstrado 

quer pelos alunos participantes, quer por todos os professores e aqueles que 

Figura 11 --Cartaz do Sarau 
Gímnico da EC 
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constituíram as bancadas. Depois de tantos treinos e ansiedade vivida ter 

assistido à felicidade dos alunos naquele momento final do Sarau, foi sem dúvida 

gratificante. 

O NE esteve presente neste evento da escola, que decorreu sem 

contratempos. Foram vistas atuações diversificadas e foi possível verificar a 

dedicação quer dos alunos, quer dos professores para o sucesso deste evento. 

Diário de Bordo, 37ª semana 

 

Atividade Suporte Básico de Vida 

O GEF, durante todo o dia 11 de junho, organizou uma série de palestras 

relativas ao Suporte Básico de Vida. Esta atividade foi destinada aos alunos de 

10º ano, e por isso mesmo cada professor de EF acompanhou a sua turma à 

atividade no horário pré-estabelecido. 

A maioria dos alunos demostrou muito interesse pela atividade, tendo 

principalmente o momento prático da sessão sido bastante enriquecedor e 

esclarecedor para todos. 

Como seria de esperar, acompanhei a minha turma à atividade e eles 

apresentaram-se de forma excecional, apresentando uma boa atitude e 

demonstrado empenho em adquirir mais conhecimentos acerca do tema. 

Posto isto, os alunos participaram numa palestra e atividade prática alusiva 

ao Suporte Básico de Vida (SBV). Os alunos apresentaram um bom 

comportamento na mesma, tendo eles também se mostrado muito interessados 

pelo tema. 

Diário de Bordo, 38ª semana 

 

Visita de Estudo ao Parque Aquático de Amarante 

Por volta do final do 1º período, a PC confrontou o NE com a proposta de 

realizarmos uma visita de estudo. Após discussão sobre a hipótese, colocamos 

mãos ao trabalho já que a ideia foi do agrado de todos.  
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Ficou previamente definido que esta visita de estudo seria ao Parque 

Aquático de Amarante e seria direcionada às nossas quatro turmas (as do NE e 

a da PC). Esta teria como principal objetivo proporcionar aos alunos momentos 

de aprendizagem, socialização, prazer e lazer, assim como implementar o gosto 

dos alunos pela prática de atividade física. Além disso, seria possível 

proporcionar um dia diferente aos nossos alunos, onde poderíamos conviver 

com eles de forma mais descontraída e conhecê-los um pouco melhor fora de 

aula. Por fim, ao organizar esta vista o NE adquirir conhecimentos acerca dos 

procedimentos necessários para a organização de uma atividade deste cariz. 

Esta atividade só traria benefícios para nós, EE, e para os nossos alunos e por 

isso mesmo rapidamente colocamos mãos à obra. 

Obviamente o NE nada sabia acerca dos procedimentos necessários para 

que esta visita de estudo se tornasse possível, e por isso mesmo a PC teve um 

papel fulcral já que esta sempre nos ajudou com toda a documentação e, além 

disso, forneceu-nos documentos utilizados noutros anos de experiências 

semelhantes. Sempre existiu uma indefinição relativa à data que deveríamos 

estipular, já que a nossa intenção seria realizar a atividade na última semana de 

aulas. Contudo, existindo a possibilidade de existirem reuniões de CT e de outro 

caráter para aquela semana, adiamos o máximo possível esta decisão. Ainda 

assim, e porque o preço da visita dependeria do número total de alunos 

participantes, entregamos aos alunos uma pré-autorização para termos uma 

estimativa de quantos alunos queriam efetivamente participar na atividade caso 

ela se realizasse na última semana de aulas. Nesta altura o diretos da escola foi 

informado acerca da intenção de realizar esta Visita de Estudo, ao qual ele 

prontamente deu luz verde para prosseguirmos. 

Perante o pronuncio dos alunos na pré-autorização, conseguimos elaborar 

o plano de despesas da atividade. A partir daqui, continuamos com a elaboração 

de outros documentos essenciais, como o Plano da Visita de Estudo. Tendo toda 

a documentação organizada, apresentamos a Visita de Estudo ao Parque 

Aquático nos CT das turmas participantes, assim como nas reuniões de 

departamento. Quer as reuniões referidas, quer o conselho pedagógico 

aprovaram a visita tendo apenas existido dificuldades em encontrar nos 

respetivos CT, professores que se voluntariassem para acompanhar os alunos. 
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Mais uma vez, a PC foi essencial já que esta consegui persuadir alguns 

professores a acompanharem as turmas neste dia. 

Este foi um dia especial, onde a descontração, o convívio e a boa disposição 

foram uma constante. Confesso que no final do dia estava sob diversas emoções 

já que nesse momento, dei por mim a pensar que aquele tinha sido um dos 

últimos momentos com a minha turma. Ainda sim, os bons momentos vividos 

neste dia serão sempre recordados e fizeram esquecer todo o trabalho que esta 

organização exigiu.  

Na quarta-feira decorreu a Visita de Estudo ao Parque Aquático de 

Amarante, organizada pelo NE e pela PC. Todos os alunos que estiveram 

presentes apresentaram um bom comportamento e foi visível a boa disposição 

e animação deles durante todo o dia. Com esta Visita de Estudo foi possível 

conviver de forma mais descontraída com os meus alunos, conhecê-los melhor 

fora de aula e viver momentos especiais além da rotina habitual das aulas. 

Diário de Bordo, 38ª semana 

 

4.2.2 Desporto Escolar 

“O Desporto Escolar é o ensino do desporto através da realização de 

competições e dos processos que antecedem a sua preparação (atividades 

recreativas e treinos, com objetivo desportivo) ” (Sousa & Magalhães, 2006). 

A ESP no ano letivo 2018/2019 apresentou seis modalidades distintas no 

DE, sendo elas: o Ténis, os Desportos Gímnicos, a Dança, a Natação, o Voleibol 

e a Orientação. Sendo a PC responsável pelo DE de Desportos Gímnicos, ao 

longo do EP tive a oportunidade de acompanhar e colaborar na orientação desta 

modalidade. Logo no início do ano letivo, a PC informou-nos que iriam existir 

sempre três treinos semanalmente e, por isso mesmo, o NE decidiu que cada 

elemento iria estar presente em dois destes treinos para auxiliar a PC neste 

processo. Os treinos aconteciam sempre depois do horário letivo, sendo que a 

divisão se fazia da seguinte forma: 3ª feira, das 17h às 20h; 4ª feira, das 18h30 

às 20h; 5ª feira, das 18h30 às 20h. Ao longo do EP, estive presente em todos os 

treinos de 4ª e 5ª feira. 
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Após o mencionado anteriormente, fica percetível que muitas foram as horas 

passadas na SEG com aqueles alunos mas sem dúvida que muitas foram as 

aprendizagens e conhecimentos adquiridos. É importante referir que este DE 

não era exclusivo aos alunos da EC e além disso não existia limite de idades. A 

PC mostrou-se sempre muito solidária com os alunos, permitindo que eles 

fizessem parte do grupo mesmo que este já fosse demasiado extenso para as 

condições existentes. Durante este ano, o grupo chegou a ser formado por mais 

de trinta alunos, com idades compreendidas entre os 5 e 20 anos, e este foi um 

dos fatores pelo qual o NE sentiu que deveria auxiliar assiduamente a PC.  

Reconheço que numa fase inicial não me sentia muito confortável no DE pelo 

simples fato de que tinha noção que aquela não era a minha modalidade de 

eleição (o que me fez pesquisar várias vezes sobre técnicas e ajudas que nunca 

tinham sido abordadas ao longo do MEEFBS, e que desconhecia por completo) 

e porque o ambiente que se fazia sentir naquele DE já era de tanta afinidade, 

que confesso que inicialmente me senti um ser estranho. Mas ao que diz respeito 

ao último aspeto referido, esta não passou por ser mesmo só uma fase inicial já 

que os alunos sempre se mostraram disponíveis para interagiram com o NE e 

as confidencias e brincadeiras rapidamente surgiram. Ter interagido com alunos 

tão diferentes e com idades tão distintas enriqueceu sem dúvida o meu EP. Dada 

a descontração com que me apresentei desde uma fase prematura 

(contrariamente à minha TR, por exemplo, em que no início me apresentei mais 

séria e não permitia grandes brincadeiras), muitas foram as conversas que 

surgiram e momentos de puro divertimento. Além disso, ter tido contacto com 

miúdos tão pequeninos fez-me perceber outra das vertentes do ser professor: 

com eles era necessária ter uma atenção redobrada e uma tolerância diferente 

à dos restantes, já que eles se apresentavam sempre nos treinos quase como 

hiperativos, juntando a esse estado uma extrema doçura, o que muitas vezes se 

tornava um contrassenso.  

Nesta aventura tive também a oportunidade de acompanhar um trio feminino 

de competição. Esta ideia surgiu por parte da PC e sem dúvida que enriqueceu 

o meu EP pois tive a oportunidade de me envolver com uma dinâmica deste 

género, algo que nunca tinha acontecido. Este foi mais um grande desafio, onde 
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me esforcei para conseguir contribuir deforma positiva para o sucesso daquelas 

três alunas.  

Relativamente ao DE, está a ser um desafio ajudar o trio feminino na 

construção da coreografia de acrobática. Referir que tem sido difícil orientar 

todos os treinos já que, por vezes, um dos membros falta e isso dificulta muita 

a progressão da coreografia. Apesar disto, as 3 alunas têm-se demonstrado 

muito empenhadas e criativas, o que simplifica a minha função. Além disso, 

sempre que é necessário a PC orienta-nos no caminho do sucesso, o que 

facilita todo o processo de construção da coreografia. 

Diário de Bordo, 19ª semana 

O DE de Desportos Gímnicos participou em várias competições e atividades 

da escola e eventos da cidade de Penafiel, tendo assim sido exposta, por várias 

vezes, a grandeza deste grupo. A meu ver foi atingido um nível exemplar e tudo 

graças ao trabalho e dedicação dos alunos e da PC. Como acabei por referir 

anteriormente, este grupo participou nas competições de DE desta modalidade, 

tendo alguns alunos atingido por várias vezes o pódio. Três destas competições 

foram realizadas na ESP, o que levou a que o NE e a PC tivessem a seu encargo 

a organização do espaço e dinâmica do evento. Os dias mencionados foram 

bastante cansativos mas compensaram já que todos eles decorreram de forma 

plena e permitiram à EC atingir grandes resultados em todos eles. 

Durante a tarde de dia 26, o NE ajudou a montar o material para 3ª 

competição do DE de Desportos Gímnicos que se realizou no dia 27 de abril e 

os 3 elementos estiveram presentes na colaboração e dinamização do evento. 

No final da competição foram enunciados os alunos apurados para os regionais 

a decorrer na próxima semana e a ESP conseguiu apurar: na ginástica 

acrobática um par masculino, um trio masculino, um trio feminino e em 

trampolins 7 alunos. 

Diário de Bordo, 31ª semana 

Abordando o DE não posso deixar de referenciar o papel da PC. Desde 

sempre percebemos a paixão que esta tinha pelos seus “miúdos” e por esta 

modalidade. Muitas vezes vimos a professora abdicar do seu tempo livre para 
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os alunos terem mais treinos e satisfazer assim as vontades e necessidades do 

grupo. Além disso, ela tinha a capacidade de conseguir “chamar” para esta 

organização os pais e familiares daquelas crianças, fato que poucas vezes se 

verifica no DE. Sem dúvida que a PC é a grande responsável por todos os feitos 

alcançados por este grupo e ter acompanhado o empenho, a dedicação e a 

paixão dela fez-me perceber que ser professora vai, sem dúvida, muito mais 

além do ensinar. 

No sábado, dia 4 de maio, tive a oportunidade de acompanhar os alunos 

apurados para os regionais de Desportos Gímnicos. Os regionais decorreram 

em Caminha e foi gratificante estar com os alunos e a PC neste dia. A ESP 

conseguiu obter 9 pódios e apurou 5 alunos para os nacionais.Sem dúvida que 

toda a dedicação, por parte da PC, alunos e todos os envolvidos fez-nos 

alcançar estes louros. 

Diário de Bordo, 32ª semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Direção de Turma 

“Ao aumento da importância atribuída à educação e à formação das crianças 

e dos jovens, está associada a consciência crescente do papel que a 

colaboração entre a escola e a família desempenhada no seu sucesso educativo 

e académico” (Zenha, 2006). Segundo o meu ponto, que vai de encontro ao da 

autora referida anteriormente, é essencial que a escola faça sentir nas famílias 

dos alunos que a sua presença é bem-vinda na instituição. A escola deve ser um 

Figura 12 - Uma das competições de DE de Desportos Gímnicos 
realizada na  EC 
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local onde sejam partilhadas preocupações e expetativas, e que em conjunto se 

encontrem estratégias de prevenção e resolução de problemas, pois só desta 

forma se irá criar uma relação de confiança e entreajuda entre alunos, 

professores e pais. “A chave para o sucesso educativo reside numa maior 

aproximação das escolas às famílias dos alunos e à comunidade” (Zenha, 2006). 

Desde os tempos de aluna no ensino básico e no secundário, que olhava o 

papel da DT como muito importante para os alunos e encarregados de educação 

(EED). Para o EED, o DT é o principal informador do desempenho dos seus 

educandos na escola. Cabe ao DT informa o EED acerca do comportamento do 

aluno, das suas aprendizagens e às vezes forma de estar na escola, além de 

que é ele que, em conjunto com estes ou até professores de outras disciplinas, 

deve encontrar a melhorar estratégia para levar o discente a bom porto. “O DT 

ocupa uma posição importante nas estruturas de gestão intermédia da escola. 

Competindo-lhe o estabelecimento de relações entre a família e a escola, 

também lhe estão atribuídas as funções de acompanhamento de cada um dos 

alunos da turma (considerando o seu desenvolvimento global e não apenas 

académico) e a coordenação da intervenção concentrada de todos os 

intervenientes no processo educativo, com destaque para os professores e os 

encarregados de educação” (Zenha, 2006). 

Ao longo do EP tive a oportunidade de acompanhar o processo de direção 

de uma turma. A minha PC tinha a seu encargo a direção de turma do 12ºK e, 

desde uma fase inicial que esta se mostrou disponível para colocar todo o NE a 

par das tarefas que estavam intrínsecas a este cargo. Além disso, sempre 

colaboramos e ajudámo-la na organização do dossier de turma, tendo sido 

possível perceber de forma mais direta e precisa outra das vertentes inerentes 

ao processo de DT. Segundo Zenha (2006), ao DT “compete: assegurar a 

articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e EED; 

promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do 

grupo e à especificidade de cada aluno; articular as atividades da turma com os 

pais e encarregados de educação promovendo a sua participação; coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 



110 

integrador; e, por fim, apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, 

do trabalho desenvolvido”. 

A turma da PC desde uma fase inicial sempre demonstrou ser uma turma 

pouco assídua, juntando a isto o facto de muitos alunos apresentarem diversos 

problemas familiares. Por esta razão, a DT teve um papel muito importante ao 

longo do ano letivo, já que várias vezes esta contactou os pais acerca das faltas 

de presença dos discentes e muitas vezes o horário de atendimento aos EED foi 

utilizado para tratar de várias situações ocorridas com os alunos, quer em aula, 

quer fora dela.  

Assim, na terça-feira realizaram-se as reuniões do CT do 10ºA e do 12ºK. 

Estas foram as primeiras reuniões (com cariz relativo ao aproveitamento dos 

alunos) que presenciei e participei. Estas foram importantes para constatar que 

alguns alunos atravessam momentos específicos nas suas vidas pessoais e 

isso pode dar resposta a alguns comportamentos que tenham ocorrido no 1º 

período (ou que possam vir a suceder no 2º período). 

Diário de Bordo, 15ª semana 

 

Conselhos de Turma (CT) 

Ao longo do meu EP, participei em todas as reuniões de CT da TR, assim 

como presenciei todas as reuniões de CT da direção de turma da PC. 

Após concluído o período de aulas, a semana de 17 de dezembro foi 

destinada às reuniões de avaliação do conselho de turma do 10ºA (minha 

turma) e do 12ºK (direção de turma da PC). Além disto, nesta semana o NE 

participou na reunião dos encarregados de educação do 12ºK. 

Diário de Bordo, 15ª semana 

O CT era constituído por todos os docentes da turma em questão e nestes, 

ficou sempre visível o papel fulcral que a DT tem neste processo, já que esta 

nestas ocasiões transmite aos professores diversas informações dos alunos, do 

qual tem conhecimento devido ao contato recorrente com os EED. 
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Os CT de que fiz parte este ano fizeram perceber que nestas reuniões, 

momentos e decisões importantes são tomadas em prol dos alunos e da própria 

turma, e também que momentos de descontração e até convívio entre os 

professores fazem parte deste processo 

Na EC sempre existiu a preocupação de classificar o aluno perante o seu 

valor real, ou seja, se por alguma razão o aluno apresenta-se uma baixa de 

rendimento no que dizia respeito aos testes, por exemplo, o CT averiguava 

acerca do comportamento e rendimento desse mesmo aluno, e caso se 

verificasse que apenas tinha ocorrido um descuido por parte do discente (até 

porque a atitude e empenho mantiveram-se intactas), a classificação final era 

discutida entre todos os professores da turma. Caso a situação fosse bem 

justificada pelos docentes, o CT votava para a alteração ou não da mesma, e 

caso todos os professores aceitassem, era dado o benefício da dúvida ao aluno 

e este não era prejudicado. 

As reuniões de CT apresentavam quase sempre a mesma ordem de 

trabalhos, que passavam pela avaliação dos alunos, a análise do 

comportamento destes, o aproveitamento da turma nas diversas disciplinas, a 

participação deles nas diversas atividades da escola, a transmissão de situações 

discutidas pela DT com os EED e a análise do Plano de Turma. 

 

Reuniões com os EED 

Ao longo do EP, estive presente em todas as reuniões de EED da direção 

de turma da PC. Nunca tinha estado em reuniões deste cariz assumindo o papel 

de professora e, por isso mesmo, estes foram mais momentos de aprendizagem 

que contribuíram para o meu EP. 

Na quinta-feira, o NE esteve presente na reunião dos encarregados de 

educação do 12ºK. Estar presente nesta reunião foi muito importante, pois com 

esta percebi qual é o normal desenrolar duma reunião com este cariz, que vai 

desde comunicar as atividades que a turma participou ao longo do período, até 

informar os EE acerca do aproveitamento e do comportamento dos alunos. 

Diário de Bordo, 15ª semana 
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Lembro-me perfeitamente da primeira reunião com EED em que estive 

presente. Foi estranho estar a ser observada por todos eles até porque percebia-

se perfeitamente que aos olhos deles todos os elemento do NE eram meros 

alunos. Acabo por perceber perfeitamente estes olhares que nos foram diversas 

vezes dirigidos já que, aparentemente, as semelhanças com os seus educandos 

eram muitas e daí a estranheza de grande parte deles acabava por ser natural. 

A PC logo no início da reunião apresentou-nos para que todos eles percebessem 

que eramos EE e que estávamos a acompanhar todo o processo de ensino 

daquela turma.  

Nestas reuniões ficou percetível que o DT deve evitar ao máximo utilizar uma 

linguagem técnica e adequar o tipo de linguagem aos encarregados de 

educação, já que é fundamental que a comunicação de DT e encarregado de 

educação se estabeleça de forma eficaz (Zenha, 2006). Naturalmente no seio de 

uma turma existem pessoas bastante diferentes e era essencial que a professora 

se adapta-se a todos eles para que a mensagem chegasse ao destino da forma 

mais correta possível. Outra aspeto verificado neste tipo de reunião é que o DT 

deve sempre tentar valorizar ao máximo o aluno.  

A realização periódica de reuniões com os pais e professores deve ser uma 

das componentes fundamentais dos programas de envolvimento de pais 

(Marques, 1993). Ao longo deste processo foi visível a importância da DT no que 

diz respeito à tentativa de “trazer” os pais para escola. O DT tem também a 

função de realizar atendimentos individuais aos EED e estas reuniões 

obviamente que abarcam diversas funções e permitem que haja um 

estreitamento da relação entre o DT e o EED. Sempre que algo não estava bem 

com determinado aluno, a PC fazia questão de marcar uma reunião com o EED 

deste, de forma a tentar perceber os porquês de determinado estado de 

desânimo ou quebra de rendimento. Muitas situações foram resolvidas após as 

reuniões referidas anteriormente e por isso, acho fulcral que o DT tenha um papel 

ativo na vida escolar dos seus alunos.  

Ainda neste dia realizou-se a reunião de encarregados de educação do 

12ºK na qual estive presente. Esta decorreu dentro da normalidade e a DT 

comunicou a estes determinadas informações dos seus educandos. Estas 
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Informações foram desde as atividades que a turma participou ao longo do 

período, ao registo de faltas do 3º período e aproveitamento dos alunos. 

Diário de Bordo, 38ª semana 
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4.3 Área 3 – Desenvolvimento Profissional – Perceção dos 

alunos sobre o uso de um modelo de ensino centrado no 

professor e um modelo de ensino centrado no aluno e a sua 

influência nos seus índices motivacionais 

 

Resumo 

O presente estudo de investigação-ação teve como objetivo apurar a 

perceção dos alunos sobre a influência do uso de um modelo de ensino centrado 

no professor e um modelo de ensino centrado no aluno nos seus índices 

motivacionais. Este estudo foi aplicado numa Unidade Didática de Ténis, no 

contexto escolar, e neste participou uma turma com 30 alunos do 10ºano de 

escolaridade (20 do sexo feminino e 10 do sexo masculino). A Unidade Didática 

em causa foi organizada em dois momentos distintos: sendo esta constituída por 

11 aulas, as primeiras 5 foram lecionadas através de um modelo de ensino 

centrado no professor (Modelo de Instrução Direta) e as aulas restantes foram 

lecionadas através do modelo de ensino centrado no aluno (Modelo de Educação 

Desportiva). No final de cada um dos momentos referidos anteriormente, os 

alunos preencheram um questionário (Effect of a Sport Education Program on 

Motivation for Physical Education and Leisure-Time Physical Activity”, adaptado 

e utilizado por Wallhead et al. 2014) relacionado com a motivação nas aulas de 

Educação Física. Depois de uma análise das respostas dos alunos, foi possível 

perceber que o índice motivacional dos alunos foi ligeiramente superior aquando 

da aplicação do Modelo de Educação Desportiva, ainda que as diferenças não 

tenham sido consideráveis. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO; MID; MED; EDUCAÇÃO FÍSICA, TÉNIS.  
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Abstract  

The present action research study aims to clarify students perceptions about 

the influence of using a teacher-centered teaching model and a student-centered 

teaching model on their motivational indices. This study was applied in a Didactic 

Tennis Unit, in the school context, and in this class participated 30 students of 

the 10th grade (20 female and 10 male). The Didactic Unit concerned was 

organized in two distinct moments: consisting of 11 classes, the first 5 were 

taught through a teacher-centered teaching model (Direct Instruction Model) and 

the remaining classes were taught through the student-centered teaching model 

(Sports Education Model). At the end of each of the moments mentioned above, 

students completed a motivation-related questionnaire (Effect of a Sport 

Education Program on Motivation for Physical Education and Leisure-Time 

Physical Activity”, adapted and used by Wallhead et al. 2014) in Physical 

Education classes. After an analysis of the students responses, it was possible 

to notice that the students motivational index was slightly higher when applying 

the Sports Education Model, although the differences had not been considerable. 

 

 

KEYWORDS: MOTIVATION; MID; MED; PHYSICAL EDUCATION, TENNIS. 
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4.3.1 Introdução 

 A motivação dos alunos nas aulas de Educação Física (EF) é fundamental 

para que o processo de ensino-aprendizagem surja com sucesso pois as 

diferenças presentes na motivação são um fator explicativo para os diferentes 

níveis de desempenho e de envolvimento dos alunos no decorrer destas aulas 

(Marante, 2008). Perante a planificação delineada no início do ano letivo, ficou 

decidido que iria lecionar Ténis no 2º período letivo e, perante esta realidade fui 

observando nos meus alunos um grande receio pela lecionação desta 

modalidade. Nenhum membro da Turma Residente (TR) ainda tinha tido contato 

com o Ténis e por isso mesmo, quando a lecionação do mesmo estava prestes 

a surgir, rapidamente os comentários de apreensão começaram a surgir. Perante 

isto e confrontada com a realidade da turma, decidi que seria pertinente perceber 

até que ponto os índices motivacionais dos alunos seriam influenciados perante 

o modelo de ensino utilizado pelo docente na disciplina de EF.  

Segundo Mesquita e Graça (2011), tendo em conta a variedade de modelos 

de instrução (centrados no professor e centrados no aluno), o importante é 

descobrir o equilíbrio entre o apoio que o aluno precisa e a autonomia que o vai 

levar a desenvolver uma ligação forte com o desporto. Para que isto aconteça, é 

necessário que o professor seja capaz de adequar a sua prática pedagógica a 

um sistema que leve ao desenvolvimento de competências motoras e sociais, 

por parte dos alunos, que lhes proporcione experiências positivas na aula de EF. 

Para contextualizar o estudo de investigação-ação, é realizado um 

enquadramento teórico que apresenta as principais diferenças entre os modelos 

centrados no professor e os modelos centrados nos alunos. O modelo centrado 

no professor atribui ao docente a tomada de decisão da maioria das decisões do 

processo de ensino-aprendizagem, que apresenta como vantagem o ensino de 

conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo a passo e apresentar 

uma maior eficácia quando aplicado em contextos de aprendizagem portadores 

de alunos mais novos e com ritmos de aprendizagem lentos. Por outro lado, o 

modelo centrado no aluno atribui aos discentes um papel ativo e inclusivo nas 

aulas de EF, onde a competição apresenta surge naturalmente e os alunos 

surgem como construtores ativos da sua própria aprendizagem, já que lhes é 
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atribuída autonomia, responsabilidade e compromisso. Numa fase seguinte, é 

apresentado o motivo que me levou a realizar este estudo, sendo também 

enumerados os objetivos a que este se propõe responder. Posteriormente, é 

exposta a metodologia colocada em prática, como por exemplo, os participantes 

do estudo e a forma como foi realizada a recolha e análise dos dados. Os 

resultados são apresentados perante as variáveis inerentes ao questionário 

utilizado, sendo apresentadas as diferenças dos resultados (caso existam) 

quando comparados os dois momentos de aplicação do questionário. A 

discussão dos resultados pretende responder aos objetivos inicialmente 

definidos fazendo a ligação para o conhecimento já existente na literatura. No 

final, surgem as conclusões do estudo. 

Importante referir que após análise de investigação relacionada com a 

motivação nas aulas de EF, verificou-se que não existe nenhum estudo com 

estudantes-estagiários (EE), onde a modalidade em estudo seja o Ténis. Além 

disso, não se verificam estudos de investigação-ação na mesma vertente com 

alunos do 10º ano de escolaridade e assim sendo, o meu estudo tentou dar 

resposta ao tema da motivação dos alunos em contexto escolar aquando do uso 

do MID e do MED numa Unidade Didática. 
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4.3.2 Enquadramento Teórico 

 

4.3.2.1 Motivação  

O conceito “motivação” provém do latim movere e significa mover-se com a 

intenção para produzir algo. Este conceito está intimamente relacionado ao que 

nos impulsiona, mantém e que nos ajuda a terminar determinadas tarefas 

(Schunk, Meece, & Pintrich, 2014), sendo este também utilizado para explicar o 

início, a direção, a intensidade e a persistência de um determinado 

comportamento (Vallerand & Thil, 1993). 

Roberts (2001) refere que a compreensão e o desenvolvimento da motivação 

constituem uma das preocupações centrais da conduta humana. A motivação 

encontra-se presente em todos os comportamentos dos seres humanos e esta 

pode expressar-se de distintas formas (variando entre fortemente intrínseca ou 

fortemente extrínseca) e tipos (orientação de acordo com os objetivos que levam 

o sujeito a agir).  

Deci e Ryan (2000) propõem uma teoria assente na ideia de que as razões 

subjacentes à motivação podem variar de pessoa para pessoa, mediante o nível 

de internalização que cada uma faz das suas próprias experiências, em função 

do contexto. De acordo com a Teoria da Autodeterminação, o desenvolvimento 

da motivação humana requer a consideração de três necessidades psicológicas 

inatas de autonomia, competência e relacionamento interpessoal. É a satisfação 

ou não destas necessidades psicológicas básicas que vai determinar o tipo de 

motivação do indivíduo, que pode ser considerada segundo três níveis distintos 

e organizados num continuum de autodeterminação: desde a amotivação, 

passando pela motivação extrínseca e terminando na motivação intrínseca. 

A motivação assume-se também com um papel primordial no contexto 

escolar, uma vez que estas variações da autonomia permitem avaliar os motivos 

subjacentes à ação dos alunos no que diz respeito às diferentes atividades que 

lhes são propostas (Deci & Ryan, 1985).  

Fonseca e Maia (2000) afirmam, segundo a investigação desenvolvida no 

âmbito do desporto e da EF, que as crianças e jovens que diferem nos seus 



120 

objetivos de realização apresentam diferentes perfis motivacionais. Por essa 

mesma razão, e tendo em conta o papel primordial da motivação na 

aprendizagem, diversos estudos procuraram conhecer quais as variáveis que 

podem promover ou limitar a promoção deste tipo de processos na orientação 

das atividades em contexto escolar (Deci & Ryan, 1985). Perante isto, sabe-se 

que quanto menos controladoras forem as condições de aprendizagem, maior 

será o interesse, a aprendizagem e o processo de integração (Grolnick & Ryan, 

1987). 

 

4.3.2.2 Modelos de Ensino 

Segundo Rink (2001) não existe um modelo de instrução que esteja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem. Metzler (2011) afirma que 

para alcançar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem e para promover 

a aprendizagem nos alunos, os professores de EF devem conhecer e utilizar 

diferentes modelos de ensino nas suas aulas.  

O professor de EF deverá criar um ambiente propício à aprendizagem, tendo 

assim de encontrar o equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio, aliando 

a estas as necessidades de exercitar a autonomia para que se criem condições 

favoráveis para uma vinculação à prática desportiva (Mesquita & Graça, 2011).  

Rink (1993) defende que o ensino deve ser estruturado de forma 

progressiva, na medida em que facilita ao praticante a passagem do nível de 

desempenho atual para outro mais avançado. O refinamento caracteriza-se por 

aperfeiçoar as componentes críticas de determinada habilidade, de modo a 

aplicá-las de uma forma eficaz em determinado contexto. 

A maior parte dos modelos de ensino enquadram-se num continuum 

(Metzler, 2000) entre o modelo de instrução direta (MID), “onde o professor 

realiza o controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e as 

rotinas de gestão e ação dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011) e os modelos de 

ensino indiretos, que são mais implícitos e mais holísticos na abordagem do 

conteúdo (Rink, 2001). 
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Modelo de Instrução Direta 

O MID caracteriza-se por colocar o professor no centro de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, sendo ele quem deve explicar detalhadamente as 

regras, criar rotinas de gestão, promover nos alunos um sentido de 

responsabilidade e compromisso e utilizar o tempo de aula de forma eficaz 

(Mesquita & Graça, 2011). Esta abordagem de ensino forma um aluno que 

reproduz o que o professor pretende: os alunos não pensam de forma autónoma 

e as respostas dadas são resultado de prescrições.  

O aluno no MID apresenta um papel passivo e reprodutivo. Neste modelo de 

ensino o professor lidera todo o processo de ensino-aprendizagem de modo a 

obter a máxima eficácia nas atividades dos alunos. Após a apresentação da 

tarefa, os alunos exercitam-na e o docente certifica-se que estes possuem 

competências básicas, emitindo constantemente feedbacks corretivos, sendo ele 

que define o tempo de exercitação e o número de repetições (Metzler, 2000). 

Segundo Mesquita e Rosado (2008), este tipo de abordagem é considerado 

um estilo autocrático, prescritivo e unidirecional e os defensores desta 

abordagem mais comportamentalista, acreditam os estilos diretivos são mais 

eficazes quando o tempo de ensino é limitado. 

Modelo de Educação Desportiva 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) atribui um papel ativo ao aluno 

enquanto construtor ativo da sua própria aprendizagem. Este promove um cunho 

afetivo e social às aprendizagens (Siedentop, 1987, cit. por Mesquita & Graça, 

2011). Segundo Siedentop, no MED as componentes afetivas e sociais são 

acauteladas, os níveis de motivação das crianças para as aprendizagens são 

incrementados assim como o desenvolvimento do gosto por uma vida ativa que 

passa pela prática desportiva. 

Mesquita e Graça (2011) referem que o MED “comporta a inclusão de três 

eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa da EF 

atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo 

pelo desporto, sendo o seu propósito formar uma pessoa desportivamente 

competente, desportivamente culta e desportivamente entusiasta”.  
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No MED é atribuído aos discentes uma responsabilidade individual onde o 

desempenho de todos os membros é importante para o desempenho global do 

grupo. Já o professor neste modelo de ensino desempenha o papel de facilitador 

da aprendizagem enquanto orienta os alunos para a descoberta das soluções, 

evitando a prescrição e privilegiando o questionamento (Mesquita, 2012). Desta 

forma, entende-se que o aluno deva antes de ser um fazedor, ser um pensador. 

Investigação relacionada com o MED tem mostrado que o empenho e a 

responsabilidade dos alunos no cumprimento das atividades melhoram aquando 

da utilização do MED, tendo a competição formal um papel determinante já que 

esta promove nos alunos um maior envolvimento nas tarefas da aula (Bennett & 

Hastie,1997). Os alunos apreciam o elevado protagonismo que detêm sobre a 

condução do processo de ensino-aprendizagem, já que a autonomia e 

responsabilidade que lhes é atribuída leva-os a tomar decisões e a resolver 

problemas, motivando-os para a prática (Hastie, 1998).  

MacPhail et al. (2008) confirmaram que os alunos apreciavam mais o MED 

por este se apresentar mais divertido e interessante. Além disso, os alunos 

asseguraram que o modelo em causa desenvolve a afiliação dos membros das 

equipas. No MED encontra-se uma harmonia entre a inclusão e a competição, 

sendo assim atenuados determinados fatores de exclusão que algumas vezes 

estão presentes no ensino centrado no professor tradicional da EF (Ennis, 1999). 

Perante o estudo de Carlson e Hastie (1997), verificamos que com o MED os 

alunos passam a valorizar mais a disciplina de EF.  

 

4.3.3 Objetivos do Estudo 

O estudo surge perante a EE ter de lecionar a modalidade de Ténis e verificar 

que nenhum aluno tinha tido contato até então com este desporto. Além disso, a 

primeira impressão da docente foi que os alunos não se mostraram confiantes, 

entusiasmados e motivados para a prática da modalidade referida nas aulas de 

EF. Perante isto, despertou na docente da turma a curiosidade de perceber se o 

modelo de ensino a utilizar pelo professor poderia interferir, ou não, com a 

perspetiva dos alunos em relação às suas aprendizagens e motivação nas aulas 

de uma UD.  
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Assim, com este estudo pretendeu-se perceber qual a perceção dos alunos 

sobre a utilização do modelo de ensino centrado no professor e/ou do modelo de 

ensino centrado no aluno, na UD de Ténis, e perceber de que forma estes 

poderiam influenciar os seus índices motivacionais para a prática da modalidade, 

em contexto da aula de EF. 

 

4.3.4 Metodologia 

 

4.3.4.1 Participantes 

No presente estudo participaram 30 alunos de uma turma de 10ºano (20 

raparigas e 10 rapazes), do curso de Ciências e Tecnologia da Escola 

Cooperante (EC). Este foi realizado no ano letivo 2018/2019 e os inquiridos 

tinham idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos. 

A turma foi informada acerca do objetivo do estudo no 2º período letivo, que 

coincidiu com a lecionação da UD onde foram aplicados os dois modelos de 

ensino, MID e MED. Os alunos também foram informados acerca dos 

procedimentos que o processo iria exigir, assim como o diretor da escola que 

teve conhecimento e aprovou o protocolo exigido para a pesquisa.  

O consentimento do diretor da escola e dos alunos foi obtido antes da 

recolha dos dados. O sigilo e a confidencialidade de todos os participantes foram 

salvaguardados sendo os participantes referenciados através de códigos nos 

resultados. 

É importante referir que desde a primeira abordagem ao estudo, a turma em 

estudo se mostrou disponível em colaborar com a professora de EF, tendo estes 

se apresentado intervenientes ativos e participativos nas aulas da modalidade. 
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4.3.4.2 Fase de aplicação dos dois modelos de ensino 

Na disciplina de EF, a EC apresenta uma carga horária de 180 minutos 

semanais, que é distribuída por duas aulas de 90 minutos. Perante o roulement 

que é fornecido aos professores de EF (que informa os mesmos acerca dos 

espaços disponíveis para cada um deles e respetivas turmas que lecionam), 

todas as aulas são planeadas no início do ano letivo.  

Durante o ano letivo decorrente e de acordo com o PNEF, ficou estipulado 

em conjunto com a PC que iria lecionar a modalidade de Ténis durante o 2º 

período letivo. Assim, dispus de 11 aulas para a UD em questão, que acabaram 

por se tornar 10 aulas devido à mudança da data de um dos eventos do GEF 

previsto para a última semana de aulas do período letivo referido anteriormente. 

Como toda a turma participou e colaborou na atividade do GEF, a última aula da 

UD de Ténis ficou sem efeito. 

 

Perante o referido anteriormente, durante as primeiras 5 aulas de Ténis, 

introduzi as habilidades motoras essenciais para a prática da modalidade, tendo 

para o momento referido utilizado o MID. Esta escolha deu-se por diversas 

razões já que, numa primeira fase queria que fossem estabelecidas regras 

relativas à organização das aulas desta modalidade e além disso era essencial 

que os alunos tivessem uma instrução detalhada dos conteúdos a lecionar, dado 

o desconhecimento total pela modalidade de Ténis.  

Desta forma, a instrução detalhada e a demonstração por parte da 

professora nas primeiras aulas foram acontecimentos assíduos e a meu ver, 

Aplicação do Pré-
Teste:

Início do ano letivo 
2018/19

Início da aplicação 
do MID

03/01/2019

Fim da aplicação 
do MID:

08/02/2019

Aplicação do 
questionário Pós 

MID:

08/02/2019

Início da aplicação 
do MED:

22/02/2019

Fim da aplicação 
do MED:

22/03/2019

Aplicação do 
questionário Pós 

MED

22/03/2019

Tratamento dos 
dados:

Final do ano letivo 
2018/19

Figura 13 – Sequência temporal do estudo de investigação-ação 
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fulcrais para uma boa organização das aulas e aquisição dos conteúdos por 

parte dos discentes. O início das primeiras 5 aulas foi caraterizado pela revisão 

constante dos conteúdos, assim como pela utilização do questionamento para 

perceber em que medida os alunos iam adquirindo os conhecimentos exigidos e 

necessários. Após a introdução dos conteúdos existiu uma constante 

exercitação dos mesmos em aula. 

Posteriormente, e nas restantes 5 aulas da UD, foi dado à turma espaço e 

autonomia para exercitarem as suas capacidades e habilidades. Com o seu par, 

os alunos definiram estratégias para torneio intraturma que iria coincidir com as 

últimas três aulas da UD e perante os exercícios que estipulava, eles mesmo 

colocavam objetivos a atingir. As aulas passaram a ser lecionadas perante o 

modelo de ensino centrado no aluno, onde os discentes tiveram um papel mais 

ativo no processo de ensino-aprendizagem. No final da UD, existiu uma 

competição formal e, até esta acontecer, os pares definidos tiveram a 

oportunidade de se prepararem para tal.  

 

Tabela 1 – Unidade Didática de Ténis 

Aulas 1 

Explicação de todo o processo de investigação-ação. 

Introdução à UD de Ténis: breve referência à história da 

modalidade, explicação das principais regras de jogo e 

habilidades, esclarecimento da pontuação da modalidade e do 

campo de jogo. 

Introdução e exercitação dos conteúdos: pega da raqueta, 

posição de atenção, ocupação do espaço e batimento de direita.  

Professora dirige a aula utilizando explicações detalhadas das 

habilidades motoras e situações pedagógicas facilitadas, dado o 

desconhecimento de toda a turma pela modalidade.  

Utilização recorrente do questionamento aos alunos.  

Criação de rotinas de gestão e controlo da aula: pontualidade, 

comportamento, transporte e montagem do material de aula, 

paragem no exercício para nova instrução, etc. 
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Aulas 2 - 3 

Introdução da colocação de bola (na segunda aula) e do 

batimento de esquerda (na terceira) e exercitação de todos os 

conteúdos abordados até então.  

Aquecimento liderado pela professora. 

Revisão dos conteúdos lecionados na aula anterior. 

Professora dirige a aula utilizando explicações detalhadas e 

situações pedagógicas facilitadas para cada um dos conteúdos. 

Utilização recorrente do questionamento aos alunos. 

Utilização de espaços reduzidos na realização dos exercícios.  

Professora utiliza feedbacks e corrige os alunos. 

Criação de rotinas de gestão e controlo da aula: pontualidade, 

comportamento, transporte e montagem do material de aula, 

paragem no exercício para nova instrução, etc. 

Aulas 4 - 5 

Exercitação de todos os conteúdos abordados anteriormente e 

introdução do jogo a pares (na quinta aula). 

Aquecimento realizado por um aluno escolhido aleatoriamente, 

com a ajuda da professora. 

Revisão dos conteúdos lecionados na aula anterior. 

Utilização de explicações detalhadas e situações pedagógicas 

facilitadas para cada um dos conteúdos, assim como utilização 

sistemática do questionamento aos alunos. 

Situações jogáveis utilizando metade do campo de ténis, para 

que desta forma os alunos tenham a real perceção das 

dimensões de jogo. 

Professora utiliza feedbacks e corrige os alunos. 

Na quinta aula:  

- Preenchimento do questionário relativamente ao MID. 

- Professora solícita aos seus alunos que, na aula seguinte, estes 

apresentem um grito de turma. Este pedido surge para que se 
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crie o melhor ambiente de aprendizagem possível e que se 

comece a enfatizar um dos princípios do MED. 

Aulas 6 - 7 

Exercitação de todos os conteúdos abordados anteriormente. 

Aluno escolhido de forma aleatória realiza o aquecimento de 

forma livre, com supervisão da professora. 

Professora instrui o exercício pretendido e perante este, os 

alunos têm liberdade para ajustar o mesmo às limitações que 

cada elemento da equipa apresenta. 

Realização de exercícios alternados entre espaço reduzido e 

espaço mais amplo de jogo, para que todos os alunos tenham as 

mesmas oportunidades no que diz respeito ao praticar nas 

dimensões de jogo que serão utilizadas no evento culminante.  

No final da sexta aula, toda turma apresenta à professora o grito 

de turma que foi criado em conjunto pelos alunos.  

Aulas 8 - 9 

Exercitação de todos os conteúdos abordados e consolidação 

dos mesmos na nona aula. 

Aluno escolhido de forma aleatória realiza o aquecimento de 

forma livre, com supervisão da professora. 

Início do Torneio Intraturma: exposição do calendário de jogos e 

definição de tarefas aos alunos (árbitros, apanha bolas, 

cronometrista, estatístico e fotógrafo). 

Aulas dividem-se em dois momentos principais: num primeiro 

momento, a professora instrui o exercício pretendido e os alunos 

ajustam o mesmo às limitações que cada elemento da equipa 

apresenta; no segundo momento da aula dá-se continuidade ao 

Torneio Intraturma. 

Realização do grito de turma no final das aulas. 

Aula 10 

Avaliação sumativa. 

Aluno escolhido de forma aleatória realiza o aquecimento de 

forma livre, com supervisão da professora. 
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Evento culminante com consequente entrega de prémios aos 

primeiros, segundos e terceiros classificados. 

Preenchimento do questionário relativamente ao MED. 

Realização do grito de turma no final da UD. 

 

4.3.4.3 Recolha de dados 

A recolha de dados foi realizada através da aplicação de um questionário 

(anexo V) em três momentos distintos. O primeiro questionário surge como pré-

teste neste estudo de investigação-ação e foi aplicado no início do ano letivo. Já 

o segundo questionário surgiu após a aplicação do MID e o terceiro após a 

aplicação do MED.  

O questionário utilizado foi aplicado em contexto de aula, num ambiente ao 

qual os alunos já estavam familiarizados e nas aulas definidas para esse efeito, 

os quinze minutos finais foram dedicados ao preenchimento do mesmo. O 

questionário aplicado foi o “Effect of a Sport Education Program on Motivation for 

Physical Education and Leisure-Time Physical Activity”, adaptado e utilizado por 

Wallhead et al. 2014. O questionário referido está subdivido em 5 categorias, 

sendo elas: a “Competência, Autonomia e Relacionamento” adaptado de IMI, 

McAuley, Duncan & Tammen (1989) e Ntoumanis (2005); a “Motivação 

Autónoma” adaptado de Goudas, Biddle and Fox (1994) e Goudas et al. (1994); 

a “Satisfação e Esforço” adaptado de IMI, McAuley, Duncan & Tammen (1989); 

a categoria “Metas de Aprendizagem” adaptado de Wang et al. (2007); e por fim, 

as “Metas Sociais” adaptado de Allen (2005). 

Este questionário dispõe de 75 questões, em que as respostas são dadas 

através de uma escala de likert (de 1 a 7), em que o 1 é considerado “nada 

verdadeiro” e o 7 é considerado “bastante verdadeiro”. 
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4.3.4.4 Análise dos dados 

A análise de dados foi realizada através de estatística descritiva, onde as 

demais variáveis do questionário “Physical Education Class Motivation Survey” 

(adaptado e utilizado por Wallhead et al. 2014) foram inseridas, comparadas e 

analisadas num programa estatístico (Excel). Para a obtenção de resultados 

deste estudo, foram analisados os três momentos distintos da aplicação do 

questionário, coincidentes com o início do ano letivo e o término da aplicação do 

MID e do MED. 

 

4.3.4.5 Apresentação e Discussão dos resultados 

 

Competência, Autonomia e Relacionamento 

No que diz respeito à variável “Competência, Autonomia e Relacionamento” 

não existiram variações consideráveis entre os dois modelos de ensino utilizados 

(isto é, no momento de aplicação do MID e do MED). 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva das variáveis "Competência, Autonomia e 
Relacionamento" 

 

 N  Pré-Teste 
 

(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MID 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MED 
(média e desvio 

padrão) 

Competência  30 4,046 (1,087) 4,35 (0,787) 4,26 (0,987) 

Autonomia 30 3,833 (0,917) 4,15 (0,894) 4,13 (0,930) 

Relacionamento 30 4,516 (0,516) 4,134 (0,4779) 4,283 (0,555) 

TOTAL 30 4,132222 4,210 4,225 
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Motivação Autónoma 

No que diz respeito à variável “Motivação Autónoma” não existiram variações 

entre os dois modelos de ensino utilizados (isto é, no momento de aplicação do 

MID e do MED). 

 

Tabela 3 - Estatística descritiva da variável "Motivação Autónoma" 

 

 N  Pré Teste  

 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MID  
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MED  
(média e desvio 

padrão) 

Motivação intrínseca  30 5,006 (1,503) 5,633 (1,405) 5,366 (1,578) 

Motivação externa 30 4,4 (1,238) 4,366 (1,431) 4,541 (1,507) 

Motivação introjetada 30 5,35 (1,506) 5,725 (1,302) 5,55 (1,502) 

Motivação identificada 30 4,278 (0,749) 3,926 (1,052) 4,253 (1,583) 

Amotivação  30 2,433 (1,745) 1,791 (1,208) 2,233 (1,726) 

TOTAL 30 4,293 4,288 4,389 

 

Satisfação e Esforço pela Atividade Física 

No que diz respeito à variável “Satisfação e Esforço pela Atividade Física” 

não existiram variações entre os dois modelos de ensino utilizados (isto é, no 

momento de aplicação do MID e do MED). 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva da variável "Satisfação e Esforço pela Atividade 
Física" 

 

 N  Pré-Teste 

 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MID 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MED 
(média e desvio 

padrão) 

Satisfação 30 4,64 (1,718) 5,313 (1,520) 5,193 (1,662) 

Esforço 30 4,675 (0,748) 4,75 (0,793) 5,116 (1,072) 

TOTAL 30 4,6575 5,0316 5,155 
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Metas de Aprendizagem 

No que diz respeito à variável “Metas de Aprendizagem” não existiram 

variações entre os dois modelos de ensino utilizados (isto é, no momento de 

aplicação do MID e do MED). 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva da variável "Metas de Aprendizagem" 
 

 N Pré-Teste 

 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MID 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MED 
(média e desvio 

padrão) 

Abordagem do 

domínio  
30 4,955 (1,502) 5,611 (1,359) 5,4333 (1,544) 

Evitar o domínio 30 4,188 (1,763) 4,322 (1,569) 4,722 (1,656) 

Abordagem da 

performance 
30 2,822 (1,791) 2,7 (1,559) 3,188 (1,946) 

Evitar a performance 30 3,755 (1,144) 3,544 (1,211) 4,011 (1,499) 

TOTAL 30 3,9305 4,044 4,338 

 

Metas Sociais 

No que diz respeito à variável “Metas Sociais” não existiram variações entre 

os dois modelos de ensino utilizados (isto é, no momento de aplicação do MID e 

do MED).  

 

Tabela 6 - Estatística descritiva da variável "Metas Sociais" 
 

 

N Pré-Teste 

 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MID 
(média e desvio 

padrão) 

Pós Teste 

MED 
(média e desvio 

padrão) 

Afiliação social 30 4,016 (1,296) 3,925 (1,553) 4,45 (1,822) 

Estatuto Social  30 2,008 (0,877) 1,875 (0,837) 2,733 (1,874) 
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Reconhecimento 

social 
30 4,123 (1,560) 4,238 (1,745) 4,5 (1,841) 

TOTAL 30 3,382 3,346 3,894 

 

Através da análise dos resultados obtidos, foi possível verificar que não 

existiram muitas diferenças entre as respostas dos alunos relativas ao MID e 

MED. Com isto, apurou-se que neste caso particular a motivação dos alunos não 

sofreu grandes alterações aquando da utilização da abordagem de ensino 

centrada no professor e da abordagem de ensino centrada no aluno.  

Perante a informação desenvolvida no enquadramento teórico do presente 

estudo de investigação-ação, e apesar das diferenças inerentes aos dois 

modelos, no contexto em que este foi aplicado não se verificaram alterações 

consideráveis na motivação dos alunos. O número de aulas disponíveis para a 

UD de Ténis poderá ter contribuído para estes resultados, pois o número de 

aulas disponíveis foi muito reduzido quando comparado com o ideal, por 

exemplo, no MED. Segundo Siedentop, Hastie e Van der Mars (2011), o valor 

referência do número de aulas no MED é de 20. Na mesma linha de pensamento, 

é importante referir que o MED e o MID não foram utilizados na sua íntegra 

devido ao número de aulas insuficiente para tal, tendo por isso sido influenciada 

a sua lecionação.  

No caso do estudo adaptado de Wallhead et al. 2014, verificaram-se 

resultados significativos relativamente à motivação, caso que não se verificou no 

presente estudo, que poderá ter ocorrido por diversas razões: o já referido 

reduzido número de aulas poderá ser uma justificação, além da inexistência de 

outros estudos relacionados com a motivação aplicados na modalidade de Ténis 

e dirigidos por EE não permite que hajam comparações concretas com o 

presente estudo de investigação-ação.  

 

4.3.5 Conclusão  

Este estudo propunha-se a apurar a perceção dos alunos sobre a influência 

do uso de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo de ensino 

centrado no aluno, nos seus índices motivacionais. Através dos dados recolhidos 
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é possível afirmar que não se observaram diferenças consideráveis no nível de 

motivação dos alunos nas aulas da modalidade de Ténis, quando utilizados os 

diferentes modelos de ensino. 

O presente estudo fez com que utilizasse de forma declarada dois modelos 

de ensino distintos em dois momentos diferenciados e por isso mesmo considero 

que realizá-lo foi uma mais-valia para o meu EP. Com este percebi, tal como a 

literatura nos afirma, que a abordagem centrado no professor permite um maior 

controlo da turma e a criação de rotinas na disciplina e em concreto na 

modalidade. Posso afirmar que quando utilizei o MID, a motivação dos alunos 

apresentou-se superior ao que espectava e, a meu, ver, isto sucedeu-se pelo 

desconhecimento que a turma apresentava pela modalidade em causa 

(concluindo assim que o primeiro contacto dos alunos com o Ténis foi bastante 

positivo). 

Perante aquele que foi o desenrolar da UD de Ténis, considero que numa 

abordagem inicial o recurso à utilização de uma abordagem centrada no 

professor pode revelar-se positiva na medida em que o professor gere de forma 

mais eficaz toda a turma, juntando a isso o controlo e a organização dos alunos. 

Ainda assim, acredito que a implementação progressiva de uma abordagem 

centrada no aluno traz inúmeros benefícios aos alunos, desde logo a autonomia 

e responsabilidade que irão refletir num processo de aprendizagem mais rico e 

eficaz para os discentes. 

Assim sendo, e perante o contexto que vivenciei no decorrer da aplicação do 

estudo de investigação-ação, penso que é possível fazer uma transição entre as 

abordagens de ensino centradas no professor e no aluno. O estudo elucidou-me 

que cada contexto é isso mesmo, um contexto e por isso mesmo neste caso 

específico percebi que o modelo de ensino centrado no aluno nem sempre se 

apresenta como muito mais motivador para os alunos, ou pelo menos poderá 

não se diferenciar assim tanto perante um modelo de ensino mais centrado no 

professor.  

Em práticas futuras, estas duas abordagens serão importantes para a minha 

ação enquanto docente ainda que, tal como se verificou no presente estudo, o 
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professor deverá estar sempre atento àquilo que tem “entre-mãos” e decidir qual 

a melhor abordagem a utilizar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS 
FUTURAS 

 

Eis que surgem as últimas palavras sobre um ano recheado de experiências 

ricas e únicas que dificilmente esquecerei. É a conclusão de todo um ciclo de 

formação académica, com inúmeros momentos marcantes para qualquer EE que 

pretende e sonha ser professor de EF. Após concluída e realizada uma 

retrospetiva acerca desta caminhada, sinto que o balanço é bastante positivo! 

Sem dúvida que foram 10 meses de constante aprendizagem e descoberta. 

Este ano de EP foi caraterizado pelo crescimento profissional e pessoal, pelo dar 

e o receber de todos os que me rodearam. Sinto que vivi este ano como se 

tratasse da minha profissão a tempo inteiro e não de um “simples” estágio. E 

disso nunca me vou arrepender! Ter encarado o EP desta forma fez-me 

conhecer verdadeiramente as pessoas que me acompanharam, orientaram e 

ensinaram e tenho a perceção que de outra forma isso não teria sido possível. 

Este ano de EP foi simultaneamente o ano mais cansativo e o mais 

recompensador de toda a minha formação académica mas todos os esforços 

foram compensados pelas vivências e aprendizagens alcançadas. 

Recordo-me perfeitamente do início desta aventura. Os receios eram mais 

que muitos, as inseguraças e a ansiedade foram permanentes e várias vezes 

prespetivei aquilo que poderia vir a suceder-se. A aliar a estes estados que 

pairavam sobre mim, fiz questao de manter sempre presente a ideia de que este 

EP seria uma batalha dura.  

O mês de setembro iniciava-se e os pensamentos já eram todos 

direcionados para aquilo que iria ser o meu EP. Pela primeira vez iria assumir o 

papel de professora e acho que foi nesse instante que a “ficha caiu” e comecei 

a imaginar como seria o NE, quem e como seriam a PC e o PO, e claro, como 

seriam os meus alunos. Tinha a real noção que todos os elementos referidos 

anteriormente seriam importantes nesta experiência mas estava loge de 

imaginar que se tornariam tão fundamentais e especiais para mim. 

Encarar pela primeira vez o papel de professora marcou-me bastante. 

Aquele momento foi vivido com um misto de sensações, já que com ele tomei 
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consciência que iria passar para o lado que durante muitos anos pertenceu a 

todos aqueles que foram responsavéis pela minha formação. Por um lado estava 

feliz já que estava prestes a fazer aquilo que mais queria e pretendia mas por 

outro, surgiu a nostalgia por estar a terminar este percurso. A meta com a qual 

sempre sonhei apresentava-se cada vez mais próxima: a de ser professora. O 

receio de crescer confrontou-me com responsabilidades, prazos e competência. 

Com tudo isto, tive a perceção que apartir daquele momento teria de me tornar 

um exemplo para os estudantes que se cruzassem no meu caminho pois, a 

posição que passava a assumir acarretava isso mesmo.   

Rapidamente a vontade, a ânsia e a curiosidade de assumir esta posição e 

inspirar os meus alunos sobrepôs-se às dúvidas e medos que me assombravam. 

O confronto com a realidade do ensino proporcionou-me momentos 

inesquecíveis e sem dúvida que me fez perceber que ser professor é muito mais 

do que dar aulas, transmitir conhecimentos e fazer planos de aula (mensagem 

esta que achei que faria todo o sentido transmitir através do título do meu RE). 

Todas as vivências e momentos partilhados com os meus alunos, dentro e fora 

de aula, assim como com o GEF e com a restante comunidade educativa, 

fizeram com que adquirisse variados conhecimentos e habilidades que estão 

inerentes a esta profissão.  

Esta experiência permitiu-me reter que cada turma apresenta as suas 

particularidades e a forma como os alunos interagem entre si e criam os seus 

próprios comportamentos como um todo, criam a identidade dessa mesma 

turma, tornando-a por isso mesmo única. Obviamente deste testemunho surge 

a confirmação que cada aluno também se apresenta como único e cabe ao 

professor perceber a história que cada um carrega. O meu envolvimento em 

todos os processos e  papéis  inerentes ao professor  contribuiram em muito para 

o meu crescimento, uma vez que assim foi possível alargar o campo da 

intervenção  pedagógica  a  outros  contextos,  bem  como  melhorar  a  minha 

capacidade  pessoal  e  relacional  com  todos  os  intervenientes  do  processo 

educativo.  

Estaria a ofuscar a realidade se afirmasse que tudo sempre correu da melhor 

das formas. É certo que várias vezes errei mas sinto que muitos dos erros 
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cometidos se tornaram um desafio. Desafios estes que acabaram por ser 

ultrapassados e fizeram-me encontrar o melhor caminho da forma mais audaz. 

Com a ajuda de todos os que me rodearam nesta caminhada e com a minha 

vontade de aprender e ultrapassar as adversidades, todas as batalhas foram 

vencidas.  

Os meus alunos foram um dos meus maiores e melhores desafios. Saber 

quem e como seriam os meus primeiros alunos sempre me deixou aflita mas 

eles, na sua inocência obviamente, conseguiram que logo na primeira aula eu 

passasse do estado de aflição para aquela sensação típica de nervoso miudinho. 

Sinto que não poderia ter pedido melhores seres humanos para partilhar esta 

aventura comigo. Estes cruzaram-se no meu percurso de forma completamente 

aleatória mas é certo que eles afirmaram-se para mim como se tratasse de uma 

lotaria. Os meus alunos conseguiram tornar-se o meu maior presente e eles 

sabem que serão sempre os meus miúdos. 

Acredito piamente que se o docente mantiver uma boa relação pedagógica 

com os seus discentes, o processo de ensino-aprendizagem será alcançado com 

um maior sucesso. Perante isto, desde o início do ano letivo que tentei manter 

uma boa relação com todos os meus alunos. Logo na fase inicial do EP percebi 

que todos eles apresentavam caraterísticas distintas mas, de alguma forma, eu 

teria de conseguir chegar a eles e cativá-los para a prática. Logo no primeiro 

contato que tive com a TR, tive a perceção que o caminho a percorrer poderia 

ser risonho para ambos os lados. E assim foi! Poucos foram os dias menos bem 

passados por culpa destes. Juntos aprendemos e evoluímos entre risos e 

brincadeiras, com o respeito sempre presente na relação professora-aluno. A 

boa disposição habitual dos meus alunos contagiou-me e facilitou bastante 

aquele que foi o meu ”trabalho” ao longo deste ano de EP.  

Cada um dos trinta elementos da TR contribui para o meu sucesso e só lhes 

posso agradecer por isso mesmo. Existiu sempre uma troca mútua de 

aprendizagens e posso afirmar que aprendi a ser docente com eles. Tive a sorte 

de ter tido uma primeira turma tão especial e de ter criado laços com uma grande 

maioria dos meus alunos. Laços estes que certamente se irão prolongar já que, 

tal como lhes disse no último dia de atividades letivas, “a professora Diana 
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continuará sempre presente para o que precisarem”. Neste ano de EP coloquei 

muito daquilo que sou em tudo o realizei e o ter-me dedicado a esta experiência 

a cem por cento fez-me crescer muito enquanto pessoa e profissional. 

O sentimento de gratidão também surge quando olho para trás e vejo 

aqueles que tambem contribuiram para o meu crescimento e me auxiliaram no 

EP. Começar pela EC já que foi nesta que pude efetivamente me tornar 

professora de EF. Todas as condições oferecidas por esta escola que  me 

acolheu, foram espetaculares para colocar em prática os meus conhecimentos 

e mais importante, evoluí-los. De seguida, referir a PC que foi sem qualquer 

dúvida um exemplo a seguir, uma referência de topo e tenho plena consciência 

que com ela tive a oportunidade de melhorar a minha prática. A PC sempre se 

mostrou atenciosa, frontal e amiga dos seus EE e serei uma felizarda se um dia 

atingir aquilo que ela é enquanto docente. Não posso deixar de agradecer ao 

meu NE, já que este apresentou-se muitas vezes como um grande suporte, 

tendo evoluído e melhorado as minhas ações juntamente com os meus colegas. 

E por fim, agradecer ao PO que me guiou da melhor forma possível e deixou-me 

entrar naquela que era a sua experiência profissional. O apoio de todos os 

referidos anteriormente foi imprescindível para a minha evolução. 

Ao longo do EP fui-me construindo enquando profissional. Percebi que não 

existe um professor perfeito contudo, a cada dia que passa o docente deve 

adquirir novas competências e conhecimentos de forma a evoluir a sua prática. 

Ser professor é um desafio e cabe-me a mim continuar a batalhar e a adquirir 

ferramentas para me tornar, dia após dia, uma melhor profissional, uma melhor 

professora de EF. 

Hoje, apesar de ter consciência de que lecionar no mundo real está longe de 

ser fácil, não tenciono desistir de ensinar, orientar e de pelo menos tentar ajudar 

a guiar alguém para o caminho certo. O gosto pelo ensino continuará presente e 

à espera de uma oportunidade para retornar a esta realidade, pois os alunos são 

a verdadeira razão da minha escolha profissional. Sinto-me realizada e com a 

sensação de dever cumprido.  

A nostalgia já se faz sentir. As palavras nunca serão suficientes para  

exprimir o quão preciosa foi esta experiência mas acima de tudo espero que o 
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testemunho relatado neste RE espelhe um bocadinho a gratidão incalculável que 

tenho perante todos os intervenientes deste meu percurso.  
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Anexo I – Planeamento Anual da Turma Residente 

 

Períodos Matérias a abordar 
Dia da 

Semana 
Espaço 

Nº de 

aulas 

prevista 

Data prevista 

1º Período 

 

13/09 a 14/12 

Apresentação/ 

Avaliações 

Diagnósticas/Fitescola 

 

3ªF e 6ªF 
P3 e E4 4 14/09 a 28/09  

Basquetebol 3ªF P3 11 02/10 a 11/12 

Atletismo 6ºF E4 10 12/10 a 14/12 

 

2º Período 

 

03/01 a 05/04 

Fitescola 3ªF e 6ªF P3 E E1 2 25/03 a 29/03 

Voleibol 3ª P3 10 08/01 a 02/04 

Ténis 

 
6ª E1 11 04/01 a 05/04 

 

3º Período 

 

23/04 a 14/06 

Ginástica  3ª SEG 8 23/04 a 11/06 

Dança 6ª P1 8 26/04 a 14/06 

 

  



 

 

Anexo II – Plano Anual de Atividades do Grupo de Educação Física 

 

 

Atividades do Grupo de Educação Física 

 

Datas de realização 

 

 

1º 

Período 

Dia Europeu do DE 28 setembro 

Semana de captação DE 8 a 12 de outubro 

Formação de Árbitros / Juízes 7 a 15 de novembro 

Corta Mato 21 de novembro 

Torneio de Basquetebol 3X3 13 de dezembro 

 

 

2º 

Período 

Mega Sprint, Lançamento, Km e Salto 15 de fevereiro 

Taça CNID Durante o 2º período 

Torneio de voleibol 4x4 e 2x2 4 de abril 3º Ciclo 

5 de abril Secundário 

 

3º 

Período 

Semana desportiva 6 a 10 de maio 

Sarau Gímnico 7 de junho 

 

Programa de Educação Olímpica Ao longo do ano 

Férias Desportivas 1 a 5 julho 

 

 

  



 

 

Anexo III – Exemplos de quadros Competitivos Intraturma utilizados na 

Turma Residente 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro competitivo - Basquetebol 

Quadro Competitivo - Ténis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro Competitivo - Voleibol 



 

 

Anexo IV – Questionário de Educação Física da Escola Cooperante 

 

QUESTIONÁRIO 

      O presente questionário visa conhecer-te melhor, deste modo só respondendo com sinceridade 

permitirás que os teus professores te compreendam e possam colaborar contigo durante este ano letivo a 

alcançar os teus objetivos.   

 

1. DADOS BIOGRÁFICOS 

 

Nome:_______________________________________________________Nº____Ano/Turma:_____ 

Idade:_____             Data de Nascimento: ___/___/______         Peso: ______ kg    Altura: ______Cm 

Morada: __________________________________________________________________________ 

Código Postal : _____ - ______           Localidade: __________________      BI nº:_______________ 

E-mail: ____________________              Telefone/Telemóvel: ______________ / _______________ 

 

2. CONSTITUIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

Nome do Pai:__________________________________________ Idade: ____ Profissão:__________ 

 

Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 
 

Nome da Mãe:_________________________________________ Idade:____ Profissão:__________ 

 

Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 

 

Número de Irmãos:  0  1   2  3  4  + de 4 

 

Com quem vives? 



 

 

 

 

3. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________ Parentesco: __________________ 

Idade: _____       Data de Nascimento: ____/____/______                Naturalidade: ________________   

Morada: _____________________________________________________ Concelho: ____________ 

Código Postal: _____ - ______   Localidade: ________________________  

E-mail: ____________________ Telefone/Telemóvel: ______________ / _______________ 

Profissão: _______________________  Telefone do Emprego: ______________________ 

 

4. SAÚDE / HÁBITOS DE HIGIENE 

 

 

a) Já tiveste ou tens algum problema de saúde? 

 

 

b) Tens algum problema de saúde que te impossibilite a prática desportiva regular das aulas de Educação 

Física?            

      

c) Tomas algum medicamento 

regularmente?  

d) Sofres de algum tipo de alergia?  

 

e) Já foste hospitalizado? 

 

f) Em caso de SOS contactar:_______________     Telefone/Telemóvel: ________________ 

 

g) Costumas tomar banho no final das aulas de Educação Física?   

 Pais  Pai  Mãe  Com familiares  Outros ___________________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual? ___________________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?_______________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, porquê?___________ 



 

 

 

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

h) Tens alguém na família que tenha alguma doença grave? 

i) Quem?______________   Que doença?_______________ 

  

5. ROTINA DIÁRIA / DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

a) Normalmente a que horas te levantas e a que horas te deitas?  

   

 

 

 

 

b) Qual é a distância entre a tua casa e a escola (Km)?  ______ 

 

c) Para vir para a escola deslocas-te normalmente: (1 opção):  

 

d) Em 

média, quanto tempo demoras no caminho de casa para a escola?  

 Menos de 15 minutos  30 minutos  1 hora  Mais de 1 hora 

 

e) Antes de vires para a escola fazes alguma atividade?  

 

 Ajudo os meus pais  Levo os meus irmãos à escola  Treino Outro_________________ 

 

6. NUTRIÇÃO 

 

a) Que refeições fazes diariamente?  

 

□ Sim □ Não    

LEVANTAR  DEITAR 

□ Antes das 7 horas 

□ Entre as 7 / 8 Horas 

□ Após as 8 horas 

 □ Antes das 21:30 

□ Entre as 21:30 / 23:00 Horas 

□ Após as 23 horas 

 A pé  

 De mota  

 De carro 

 De bicicleta 

 Em transportes públicos  

 Outro? Qual__________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?   



 

 

 Pequeno-almoço 

 Lanche  

 Lanche ao meio da manhã 

 Jantar 

 Almoço 

 Ceia 

 

 

b) Onde almoças normalmente em tempo de aulas (1 opção)? 

 Casa  Bar  Cantina  Restaurante  Outros 

 

c) Costumas comer antes das aulas de Educação Física?  

 

d) Bebes bebidas alcoólicas?  

 

e) Fumas? Se sim com que idade começaste? ____anos. 

 

 

 

7. VIDA ESCOLAR 

 

a) Já reprovaste?  

b) Qual a disciplina de que mais gostas?____________  A que menos gostas?____________ 

c) Consideras-te um aluno?  

 

d) Em casa tens alguém que te ajuda a estudar?  

 

e) Qual a atitude dos teus pais em relação aos teus resultados escolares? 

 

 

f) Qual a profissão que gostarias de ter futuramente?_________________________________ 

 

 

8. TEMPOS LIVRES 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não                Se sim, quantas vezes? _______ 

□ Mau □ Razoável □ Bom  

□ Sim □ Não   Se sim, quem?____ 

 Indiferença  Compreensão  Castigo  Prémio 



 

 

 

a) Como ocupas os teus tempos livres?  

 Praticar Desporto 

 Jogar computador 

 Estar com os amigos 

 Ver TV 

 Passear 

 Ir ao cinema 

 Ir ao café 

 Ler 

 Estudar 

 Ajudar os pais 

 Outros 
  Quais?_____________ 

 

 

9. DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

a) Qual o interesse que a aula de Educação Física desperta em ti? 

 Nenhum  Muito pouco  Pouco   Algum  Muito 
 

b) Quais as tuas modalidades desportivas preferidas (no máximo 3)? 

 Andebol 

 Atletismo 

  Escalada 

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 
 

c) Quais as modalidades desportivas que tens mais dificuldade? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Escalada  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 

 

 

 

d) Alguma vez praticaste algum desporto federado?  

  e) Se sim, qual? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Ciclismo  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Hóquei  

 Natação 

 Voleibol 

 Patinagem 

 Outra 

 

f) Durante quanto tempo praticaste? 

 1 ano  2 anos  3 anos   Mais que 3 anos 

 

g) Atualmente praticas algum desporto?   

 h)Se sim, qual? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Ciclismo  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Hóquei  

 Natação 

 Voleibol 

 Patinagem 

 Outra 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 



 

 

 

i) Se sim, com que frequência?  

 Menos de 3 horas semanais 

 3 horas semanais 

 4 horas semanais 

 5 horas semanais 

 6 horas semanais  

 Mais de 6 horas semanais 

 

j) Durante as aulas de Educação Física, respeitas as decisões dos teus colegas de equipa?  

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 

 

k) E as decisões do árbitro?  

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 

 

l) Durante os jogos respeitas os adversários? 

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 

 

m) Que nota obtiveste a Educação Física no ano anterior?______ 

 

 

10. OBSERVAÇÕES 

 

Se achas que tens mais alguma informação, que gostarias de apresentar, por favor utiliza este espaço:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Se já frequentaste o Clube do DE indica qual a modalidade. __________________________ 

Indica a modalidade de Desporto Escolar que gostarias de praticar neste ano letivo (sabendo que as 

modalidades que existem são: Dança, Ginástica Acrobática, Futsal Masculino, Voleibol Feminino, 

Natação):__________________________________________________________________ 

 

                  Agora já te conhecemos melhor, 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO! 

 

 

                               BOM ANO LETIVO…! 

 

 



 

 

Anexo V – Questionário utilizado no Estudo Investigação-Ação 

 

 

 

 Questionário acerca da Motivação nas aulas de Educação Física 

 

 

Capa 
 

 

 

 
 

 

Coloca o teu código de 4 dígitos dentro da caixa destinada, que se encontra na 

próxima página, de modo a garantir a confidencialidade das tuas respostas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, preenche os espaços em branco com as respostas apropriadas e segue 

as setas de modo a criar um código exclusivo para ti. 

 

4 primeiras letras do         4 primeiras letras   Mês   Dia 

  teu primeiro nome          do teu apelido        Nascimento 

 



 

 

 

 
 

Qual é o teu código de 4 dígitos da página anterior? 
 

 
 

 

 
1. És: Rapaz _____  ou Rapariga _____ 

2. Data de Nascimento: Dia:_______ Mês: _________ Ano: _________ 

3. Que ano de escolaridade frequentas? _____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lembra-te que este questionário não é um teste e que o mesmo não será usado para qualquer 

componente da tua avaliação.  

Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. Por favor, responde da 

forma mais honesta que conseguires. Estamos simplesmente interessados na tua opinião 

pessoal. 
 
 

 

1) Penso que sou bastante bom/ boa em Educação Física 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

2) Sinto que me deixam contribuir bastante para decidir o que fazer em Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

3) Gosto realmente dos colegas que participam comigo em Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

4) Tenho bastantes capacidades para a Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

5) Em Educação Física, sou livre para expressar as minhas ideias e opiniões 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

6) Dou-me bem com os meus colegas em Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

7) Quando participo em Educação Física por um período de tempo alargado sinto-me bastante 
competente  
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  
 

 

 

8) As minhas opiniões e ideias são tidas em consideração nas aulas de Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

9) Basicamente guardo a minha opinião para mim nas aulas de Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

10) Estou satisfeito/a com a minha performance em Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

11) Não tenho grande oportunidade de decidir por mim sobre o que faço e a forma como participo em 
Educação Física 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

12) Não há assim tantos alunos em Educação Física que considere próximos de mim 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

13) O meu desempenho em Educação Física não é bom 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

14) Os alunos com quem jogo em Educação Física não parecem gostar lá muito de mim 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

15) Há outros alunos na aula de Educação Física que são bastante amigáveis comigo 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
  

 

Porque é que eu me empenho em Educação Física? 
 

16) ....Porque quero que o meu professor de Educação Física me considere um bom aluno 
 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

17) ....Porque posso arranjar problemas se não me empenhar 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

18) ....Porque a disciplina de Educação Física é divertida 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

19) ....Porque me sinto mal comigo mesmo/a se não me empenhar 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

20) ....Porque me quero sair bem em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

21) ....Porque é o que é suposto eu fazer em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 
 

 

22) ....Porque eu gosto de me empenhar 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

23) ....Porque é importante para mim fazer Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

24) ....Porque serei castigado/a caso não me empenhe 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

25) ....Porque considero a Educação Física uma disciplina agradável 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  



 

 

 

26) ....Porque me sinto culpado/a se não o fizer 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

27) ....Porque valorizo os benefícios que a aula de Educação Física me proporciona  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

28) ....Porque o meu professor diz que eu devo empenhar-me 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

29) ....Porque retiro satisfação das aulas de Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

30) .... Porque sinto que estou a falhar se não o fizer 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

31) ....Porque Educação Física é uma disciplina bastante interessante 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

32) ....Porque Educação Física me ajuda a aprender e a progredir 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

33) ....Porque me sinto envergonhado/a se não o fizer 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

34) ....Eu não sei bem porque me devo empenhar em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

35) ....Eu não vejo o porquê de termos Educação Física  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

36) ....Eu realmente sinto que perco o meu tempo em Educação Física  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

37) ....Eu não consigo compreender que benefícios retiro da Educação Física  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
 

38)  ...Eu gosto muito de participar nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

39)  ...Eu coloco bastante empenho nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
40)  ...A aula de Educação Física é divertida de fazer  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
41)  ...Geralmente, esforço-me muito nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
42)  ...Eu descreveria a Educação Física como muito interessante  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 
43)  ...Eu geralmente não me esforço muito nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
44)  ...Educação Física é bastante agradável  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
45)  ...Eu costumo esforçar-me muito nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
46)  ...Quando participo em Educação Física penso o quanto eu gosto de o fazer 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 
  

 
47)  ...Durante este ano e no próximo ano pretendo participar com empenho nas aulas de EF e outras 
atividades físicas dentro e fora da escola 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 
 

 
48)  ...Durante este ano e no próximo ano não pretendo participar com empenho nas aulas de EF e 
outras atividades físicas dentro e fora da escola 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

 

49) Eu quero aprender o máximo possível nas aulas de Educação Física  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

50) Preocupa-me não conseguir aprender tudo o que podia aprender em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

51) É importante para mim ter um melhor desempenho que os outros em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

52) O meu medo de ter um mau desempenho em Educação Física costuma motivar-me 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

53) É importante para mim aprender da forma mais completa as capacidade trabalhadas em Educação 
Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

54) Por vezes tenho receio de não conseguir aprender as capacidades, em Educação Física, da forma 
que eu gostaria 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

55) E importante superar os outros em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

56) O meu objetivo em Educação Física é evitar ter um desempenho pior que os outros  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

57) Quero dominar por completo as capacidades apresentadas nas aulas de Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

58) Preocupo-me com o facto de poder não aprender tudo o que posso em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

59) O meu objetivo em Educação Física é ter um desempenho melhor que os outros  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

60)  Apenas quero evitar sair-me mal em Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
Eu sinto que as coisas correram bem em Educação Física quando... 
 

 

61)  ...Os outros me dizem que eu estive bem  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

62)  ...Quando faço bons amigos nas aulas  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

63)  ...Quando pertenço ao grupo mais popular da aula de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

64)  ...Quando eu e os meus colegas rimos juntos  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

65)  ...Quando sou o centro das atenções   
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

66)  ...Quando faço amigos com os quais socializo fora das aulas 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

67)  ...Quando me divirto com os outros nas aulas  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

68)  ...Quando passo despercebido no meio dos outros 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

69)  ...Quando os outros alunos julgam que sou muito bom em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

70)  ...Quando os outros reconhecem as minhas conquistas e destrezas  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

71)  ...Quando passar tempo com os meus colegas é agradável 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

72)  ...Quando faço amizades com outros estudantes da minha turma 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

73)  ...Quando os outros ficam impressionados com as minhas capacidades em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

74)  ...Quando sou um dos alunos mais populares da turma 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 



 

 

 

75)  ...Quando, apenas estar com os outros colegas é divertido 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

Esta parte do questionário é referente ao exercício físico que realizas nos tempos livres. 
Exercício físico durante o teu tempo livre inclui todos os desportos e atividades físicas que 
façam o teu coração bater mais rápido e que te façam ficar sem fôlego pelo menos durante 
20 minutos. NÃO INCLUI jogos na rua ou outras atividades que realizes durante as aulas de 
Educação Física, mas inclui desporto escolar que realizes depois das aulas.  

Estamos interessados em saber a quantidade de exercício que realizaste no tempo livre nos 
últimos 7 dias. Por favor, lembra-te que estamos interessados na frequência com que realizas 
exercício nos teus tempos livres e não nas aulas de Educação Física. 

Ao longo dos últimos 7 dias, eu realizei desporto e/ ou exercício físico vigoroso.... (Assinala 
a caixa que melhor descreve a tua resposta) 

De modo 
nenhum 

Uma vez por 
semana 

Dois dias por 
semana 

Vários dias 
por semana 

Muitos dias 
por semana 

A maioria dos 
dias da 
semana 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Agora estamos interessados em saber quais as tuas intenções relativamente a realizar 
exercício físico, durante as próximas 4 semanas, fora das aulas de Educação Física.  
 
Eu tenciono realizar desporto e/ ou exercício físico vigoroso, por pelo menos 20 minutos, 3 
dias por semana durante o meu tempo livre, ao longo das próximas 4 semanas. 
(Assinala a caixa que melhor descreve a tua resposta) 
 

Extremamente 
improvável 

     Extremamente 
provável 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Eu planeio realizar desporto e/ ou exercício físico vigoroso, por pelo menos 20 minutos, 3 
dias por semana durante o meu tempo livre, ao longo das próximas 4 semanas. 
(Assinala a caixa que melhor descreve a tua resposta) 
 

Discordo 
plenamente 

     Concordo 
plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Eu espero estar apto a realizar desporto e/ ou exercício físico vigoroso, por pelo 
menos 20 minutos, 3 dias por semana durante o meu tempo livre, durante as 
próximas 4 semanas. 
(Assinala a caixa que melhor descreve a tua resposta) 
 

Definitivamente 
falso 

     Definitivamente 
verdade 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Obrigada por participares neste questionário.
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