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Resumo  

O presente relatório foi elaborado no seguimento do Estágio Profissional – 

unidade curricular inserida no 2º ano do 2º ciclo em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. Este tem como objetivo descrever e refletir acerca das experiências 

vividas ao longo estágio profissional realizado durante o ano letivo 2018/2019 

numa escola secundária situada na cidade da Maia. O documento está dividido 

em cinco capítulos: Introdução, com o enquadramento do EP; Enquadramento 

Biográfico, sendo a dimensão mais pessoal do RE e as expetativas em relação 

ao EP; Enquadramento da prática Profissional, onde é apresentada a escola 

cooperante, o núcleo de estágio e a turma residente e partilhada; a Realização 

da prática profissional, que se divide em três áreas, que são o planeamento, a 

realização e a participação na escola e relação com a comunidade, que se 

refere a participação nas atividades escolares, e o desenvolvimento 

profissional, nomeadamente o estudo sobre o tempo de empenhamento motor 

utilizando dois modelos de ensino diferentes, por último, a Conclusão e 

perspetivas para o futuro, que se traduz numa reflexão pessoal em relação ao 

ano de EP e as minhas expetativas para o futuro. No global, estou bastante 

contente com a realização do meu estágio profissional e a oportunidade que o 

mesmo me proporcionou para colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos. Assim, esta jornada foi uma oportunidade para desenvolver as 

minhas capacidades académicas, profissionais e pessoais, visando sempre a 

transmissão de conhecimentos e experiências que pude aprender enquanto 

estudante da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional; Educação Física; Ensino-

Aprendizagem; Tempo de Empenhamento Motor Específico 
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Abstract 

This report was elaborated to describe and reflect on the experiences lived 

during the professional internship, carried out during the academic year 

2018/2019 in a secondary school located in the city of Maia. The document is 

divided into five chapters: Introduction, with the contextualization of the 

professional internship; Biographical framework, being the most personal 

dimension of the report and the expectations in relation to the professioanl 

internship; contextualization of practice, where the cooperating school, the 

internship group and the resident and shared class are presented; The 

realization of professional practice, which is divided into three areas: planning, 

implementation and participation in the school and relationship with the 

community, which refers to participation in school activities, and professional 

development. The study has about the time of motor commitment using two 

different teaching models; finally, the Conclusion and perspectives for the 

future, which translates into personal reflection on the year of professional 

internship and my expectations for the future. Overall, I am very happy with the 

finish of my professional internship and the opportunity it gave me to put into 

practice all the knowledge acquired. This journey was an opportunity to develop 

my academic, professional and personal skills, always aiming at the 

transmission of knowledge and experiences that I was able to learn as a 

student at the Faculty of Sports of the University of Porto. 

KEY WORDS: Professional Internship; Physical Education; Teaching-Learning; 

Academic Learning Time-PE
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1. Introdução 
 

O presente Relatório de Estágio Profissional refere-se ao estágio 

profissional executado no âmbito do 2º ano do plano curricular do Mestrado em 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), representando o final do 

processo de formação académica de um futuro professor de Educação Física 

(EF), no qual estão presentes todas as etapas experienciadas durante um 

trabalhoso ano de estágio.   

O Estágio Profissional (EP) é um processo de transição de estudante para 

o papel de professor. Segundo Rolim (2013, p.58), “deve ser por todos 

entendido como um processo consciente e inequívoco, prolongado e profundo, 

diariamente construído, desconstruído e reconstruído novamente, com muitos 

avanços e alguns recuos”, ou seja, um processo de aprendizagem contínuo 

baseado em aprender a construir e adaptar os métodos de ensino adequados 

para a nossa prática diária, como futuros professores de EF, utilizando um 

ponto de vista reflexivo. 

O EP tem como objetivo principal a preparação do Estudante Estagiário 

(EE) para o futuro enquanto professor de EF, sendo um longo de um ano de 

experiências e desafios, integrado numa comunidade escolar. 

Este RE tem como objetivo refletir acerca do que foi realizado ao longo do 

EP para complementar o processo de formação inicial como docente. Citando 

Nóvoa (2009, p.9,), o estágio “é uma das melhores maneiras de nos situarmos 

face à profissão, através de uma aproximação (conhecimento prático) e de uma 

distância (conhecimento teórico) que nos conduzem a valorizar a pedagogia da 

situação (conhecimento deliberativo). A escrita da prática serve um propósito 

de compreensão e, ao mesmo tempo, de processo de transformação.” 

De forma a narrar as diferentes experiências que aconteceram ao longo do 

ano letivo 2018/2019, o RE foi elaborado da seguinte forma: Introdução, com o 

enquadramento do EP; Enquadramento Biográfico, sendo a dimensão mais 

pessoal do RE e as expetativas em relação ao EP; Enquadramento da prática 

Profissional, onde é apresentada a escola cooperante, o núcleo de estágio e a 
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turma residente e partilhada; a Realização da prática profissional, que se divide 

em três áreas, que são o planeamento, a realização e a participação na escola 

e relação com a comunidade, que se refere a participação nas atividades 

escolares, e o desenvolvimento profissional, nomeadamente o estudo sobre o 

tempo de empenhamento motor utilizando dois modelos de ensino diferentes, 

por último, a Conclusão e perspetivas para o futuro, que se traduz numa 

reflexão pessoal em relação ao ano de EP e as minhas expetativas para o 

futuro. 
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2 Enquadramento Biográfico 

2.1 Apresentação do Estagiário 

 O meu nome é Miguel Vieira, tenho 23 anos e sou natural de Matosinhos, 

distrito do Porto. A minha infância foi partilha com os meus pais, avós e com o 

meu irmão gémeo. Considero que tive um ótimo percurso escolar, frequentei o 

jardim-de-infância e estudei no Colégio Luso-Francês do 1º ao 8º ano, a partir 

do oitavo ano frequentei a Escola Secundária do Castelo da Maia e a Escola 

Secundaria da Maia. No ensino superior estudei um ano na faculdade Ciências 

da Universidade do Porto, mas não agradado com a minha escolha no ano 

seguinte mudei para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto onde 

conclui a licenciatura em Ciências do Desporto e posteriormente entrei no 

mestrado que frequento no presente ano letivo. 

A minha ligação com o desporto começou desde muito novo começando a 

frequentar aulas de natação desde os 3 anos e praticando está modalidade 

durante oito anos, criando assim um gosto enorme por está modalidade. Aos 

13 anos descobri o Andebol a modalidade que hoje em dia ainda prático, São 

10 anos como jogador, passando por vários e escalões e clubes com três 

convocatórias as seleções nacionais de formação, para além disto também 

consegui jogar 3 anos na primeira divisão séniores. Iniciei também a minha 

prática como treinador de andebol há três anos onde já trabalhei com crianças 

dos 5 aos 13 anos. Espero que está ligação sem prolongue por muitos mais 

anos pois o meu gosto e dedicação ao Andebol são enormes. 

Todos temos pontos fortes e pontos fracos. Como pontos fortes acho que 

deve realçar a minha capacidade de adaptação a diferentes realidades e 

persistência, isto deve-se as barreiras que tive de ultrapassar e combater 

durante os meus anos como jogador uma vez que superei uma lesão num olho 

onde fiquei sem ver durante dois meses e nunca recuperando a 100 por cento 

a minha visão. No que diz respeito a minha capacidade de adaptação também 

foi melhorando ao longo dos anos com as minhas mudanças de escola e de 

clubes nunca encontrando problemas em me integrar. Estas capacidades 

foram muito úteis neste ano de estágio pois a integração no contexto escolar foi 

um processo complicado existindo uma grande diferença entre o realidade 
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escolar e os conhecimento que nos foram transmitido no primeiro ano de 

mestrado. Como pontos fracos realço a minha desorganização, pois está tem 

sido uma grande barreira neste ano de estágio, sendo um dos meus objetivos 

melhorar está qualidade de forma a influenciar positivamente a minha prática 

enquanto docente. 

2.2 Expetativas em Relação ao Estagio Profissional 

O que espero realmente deste ano de estágio é que aprenda como funciona 

toda a comunidade educativa, qual o papel de cada agente educativo no meio 

escolar, saber na prática o que é a cultura escolar. A nível pessoal, espero 

aprender o que é ser professor, aprender tudo o que implica esta profissão. Sei 

que não irei aprender tudo neste ano de estágio, mas será uma experiência 

para refletir se é mesmo esta profissão que quero, se é esta profissão que me 

faz realmente feliz e, verificar que ser professor não é apenas ser um 

transmissor de conhecimentos. Espero conseguir pôr em prática tudo aquilo 

que aprendi, sabendo que o receio, o medo de errar irão estar presentes neste 

ano de estágio. Mas, como se aprende com os erros e sua reflexão, sei que irei 

melhorar a cada dia. Este ano para mim é apenas uma parte da minha 

aprendizagem em quanto professor, tendo consciência que irei sempre 

aprender ao longo da minha carreira através da investigação e reflexão sobre 

as minhas práticas de ensino. 

Espero que os alunos se demonstrem envolvidos e estejam motivados para 

a prática e que no final deste ano letivo seja visível a sua evolução. Aprender 

não só as modalidades que irão ser dadas mas aprender algo que lhes seja útil 

para a vida futura, porque ser professor não é ser apenas um fornecedor de 

conhecimentos. Relativamente ao grupo de Educação Física, em primeiro lugar 

espero que este nos receba da melhor forma, organize atividades 

enriquecedoras para os alunos e que os motive para a aula de Educação Física 

e que nos transmita alguns conhecimentos e estratégias que foram aprendendo 

ao longo dos anos.  

No que diz respeito ao grupo de estágio, espero que seja unido e reme para 

o mesmo lado. Espero que haja entreajuda, se debata os problemas de cada 

um e que em conjunto tentemos arranjar soluções para esses problemas.  
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Relativamente ao Professor cooperante (PC), esperava que fosse exigente, 

compreensivo, nos ajudasse a ultrapassar os problemas encontrados durante o 

estágio, que interviesse no sentido de melhorar as nossas intervenções perante 

os alunos e que este estivesse preparado e disposto a nos ajudar sempre que 

necessário.   

Esperava que orientador fosse mais um aliado para que pudéssemos 

realizar o estágio da melhor forma, que debatesse connosco os nossos 

problemas, que apontasse sem receios os nossos “defeitos” e nos motivasse 

com as nossas qualidades, para que os nossos alunos pudessem ter o melhor 

processo de ensino aprendizagem possível.  

 Em conclusão, esperava que o “choque com a realidade” fosse atenuado 

ao longo do ano com a ajuda dos meus colegas de núcleo de estágio (NE), 

com a ajuda do PC, com a ajuda do orientador e claro com muita dedicação e 

esforço da minha parte. 

2.3 Qual o entendimento acerca do Estágio Profissional? 

O Estágio Profissional, no Mestrado de Ensino em Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) corresponde a uma unidade curricular do 2º ano do Ciclo de 

Estudos. O estágio profissional deve ser entendido por todos como uma 

simbiose pedagógico-didática onde estará presente uma prática pedagógica 

muito importante na nossa formação enquanto docentes, cujos benefícios 

devem ser igualmente repartidos por todos os intervenientes (Professor 

Estagiário, Professor Cooperante, Professor Orientador e Alunos).” 

O estágio profissional não é nada mais, nada menos do que o ano final 

da nossa formação inicial enquanto futuros professores. É neste último ano que 

o choque com a realidade se sucede e surgem inúmeras sensações e 

emoções. 

A prática real de ensino possibilita a construção e a consolidação de um 

conjunto de destrezas, de atitudes e, sobretudo de saberes práticos essenciais 

para o desempenho da profissão. É uma fase muito importante do 

desenvolvimento do conhecimento e da identidade como professor. Esta fase é 

também marcada por intensas aprendizagens, sendo um período rico em 
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termos de novas experiências pedagógicas, durante o qual se confrontam 

expetativas e realidades (Flores, 1999). Sendo assim devemos considerar este 

ano de estágio como essencial para por todo o conhecimento em prática, pois 

este de nada serve se não for colocado em prática, também devemos 

desenvolver e conhecer a nossa identidade enquanto professores pois está vai 

influenciar a nossa prática durante toda a carreira. 

Por ser uma etapa de convergência, de confrontação entre os saberes 

“teóricos” da formação inicial e os saberes “práticos” da experiência profissional 

e da realidade social do ensino, o estágio profissional é um momento de 

excelência de formação e reflexão. É essencial que as questões relacionadas 

com o modo como se aprende e se ensina sejam alvo de debate sistemático e 

aprofundado.  

Ser professor reveste-se de múltiplos papéis e funções, importando, como 

tal, que o estudante estagiário detenha, contacte e assuma de forma gradual 

esses inúmeros papéis e funções. Assim, poderá ir construindo a sua 

identidade profissional de professor, sendo esta construção identitária 

resultante da confluência de uma construção individual e simultaneamente 

social do conhecimento, advinda de experiências próprias, mas também das 

experiências proporcionadas pelos professores cooperantes, sendo estes os 

principais facilitadores para a entrada na profissão (Batista & Queirós,2013). 

Concluo assim que o estágio é início do caminho que me vai tornar um 

professor competente e profissional onde irei encontrar e ultrapassar muitas 

barreiras, através de momentos de reflexão e investigação sendo auxiliado 

nestes momentos por os meus colegas do núcleo, professor cooperante e 

professor orientador.  

  



7 
 

3. Enquadramento da Prática Profissional  

3.1 O que é a escola como instituição? 

Segundo Canário (2005), a escola como instituição funciona como uma 

“fábrica de cidadãos” que visa a integração social, e que parte de um conjunto 

de valores intrínsecos. A escola é detentora de uma cultura própria, que se 

constrói e desenvolve durante o percurso de interação social, embora se 

considere a escola como um veículo transmissor da cultura da sociedade em 

que se insere, como refere Santos Guerra (2002). Como tal, no meu entender a 

escola não é só uma instituição de transmissão de conhecimentos. Mas sim um 

espaço onde se produz cidadãos, um espaço de formação pessoal e 

socialização onde os alunos também aprendem a viver em sociedade. 

A escola, enquanto instituição, adota o paradoxo fundamental que 

atravessa as várias modalidades do programa institucional. Este paradoxo 

consiste em promover uma ação socializadora que encara os alunos, ao 

mesmo tempo, como objetos e como sujeitos de socialização. Como refere 

Dubet (2002), a escola como instituição produz simultaneamente “um ator 

conforme às normas e às regras e um sujeito senhor de si próprio” (p.35).  

A marca mais distintiva da escola, vista como instituição, é da incorporação 

de princípios morais, através de uma prática da liberdade e da autonomia.  

3.2 Como é a escola onde realizo o estágio? 

O agrupamento de escolas onde estagiei constitui uma unidade 

organizacional, provida de órgãos próprios de administração e gestão, 

integrando estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, dos três ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário. Este trabalha para a promoção de 

um ambiente que auxilie a inclusão e o sucesso de todos os alunos para que 

sejam cidadãos esclarecidos, intervenientes, solidários e tolerantes. Tem como 

objetivos fundamentais: promover ativamente o bem-estar da população 

escolar; promover um ambiente educativo favorável a aprendizagens variadas, 

dentro e fora da sala de aula; desenvolver ações conducentes a uma melhor 

educação para a cidadania; preservar e melhorar o espaço físico da escola.  
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Deste agrupamento fazem parte uma escola secundaria que é a sede de 

agrupamento, uma escola de ensino básico 2º e 3º ciclo e inúmeras escolas 

primárias.  

No que diz respeito à comunidade da escola onde estou a fazer estágio, 

correspondente há Sede do agrupamento desde o ano letivo 2011/2012, existe 

um total de 1285 alunos, que perfaz aproximadamente 47% da população do 

agrupamento. O grupo disciplinar de Educação Física é constituído por 14 

professores, mais 3 professores estagiários.  

No que diz respeito ao espaço físico da escola, esta sofreu remodelações 

nos últimos anos, tendo agora instalações incríveis para os alunos. Nesta 

escola, cada turma tem uma sala própria, ou seja, uma sala para todas as 

aulas, exceto para a disciplina de educação física. Esta é lecionada no pavilhão 

da escola, que se divide em 4 espaços, 3 terços de um campo de andebol e a 

sala de ginástica, ou nos campos exteriores. Quem está na sala de ginástica 

tem também prioridade em utilizar o campo exterior, se este não estiver 

ocupado. Este tem as dimensões de um campo de andebol normal, tal como o 

pavilhão interior. Há volta do campo exterior existe também uma pista de 

atletismo e uma caixa de areia para lecionar o salto em comprimento e triplo 

salto. Ao nível de material, a escola encontra-se muito bem equipada, 

proporcionando aos seus alunos material necessário para a sua aprendizagem. 

 As escolas são cada vez mais vistas como comunidades educativas. E o 

que é isto da comunidade? O conceito de comunidade educativa corresponde a 

uma valorização do local e do comunitário, e de formas sociais de interação e 

de transformação do mundo contrapondo-se à globalização e 

descontextualização do mundo contemporâneo (Sarmento & Ferreira, 1999 

citado por Varela, 2012.). 

Bento (2000) distingue comunidade educativa endógena e exógena, sendo 

a primeira formada pelos professores, funcionários e alunos, e a segunda pelos 

pais e encarregados de educação, atuais autarcas e interesses económicos e 

culturais. Segundo Branco (2007) esta distinção explica a utilização alternativa 

das expressões comunidade escolar e comunidade educativa. A comunidade 

escolar que integra os alunos, o pessoal docente e não docente corresponde à 

comunidade endógena, incluindo ainda os pais e encarregados de educação. A 

comunidade educativa surge associada a dois âmbitos, um corresponde ao 
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conjunto do pessoal docente e não docente de uma escola e aos seus alunos e 

encarregados de educação e respetivas associações. O outro, mais alargado, 

compreendendo igualmente, os representantes dos municípios e das 

organizações e associações que desenvolve atividades no âmbito social, 

económico, cultural e científico e se mostram interessados no processo 

educativo. Este corresponde à comunidade educativa exógena.  

Considero que este agrupamento tem todas as condições reunidas para 

proporcionar aos seus intervenientes um excelente trabalho durante o ano 

letivo que se avizinha.  

3.3 O Grupo de Educação Física 

O primeiro contacto que tive com o grupo de educação física, foi durante a 

reunião de departamento, lembro-me de me sentir num ambiente 

completamento estranho onde todos pareciam saber o que se ia passar menos 

eu. Todos os professores presentes eram experientes e transmitiam confiança 

cada vez que falavam, no momento o primeiro pensamento que me veio a 

cabeça foi que era completamente inexperiente e que não sabia nada 

comparado com eles. O que por sua vez tinha um lado positivo pois senti que 

tinha bastante a aprender com os professores residentes ao longo do ano de 

estágio. 

Segundo Correia (2007), o grupo de EF é o elo de ligação que permite a 

mudança das práticas e, consequentemente, é o meio de desenvolvimento da 

escola. O seu papel e as suas tomadas de decisão contribuem para a melhoria 

do desempenho da escola. O mesmo autor afirma que este é um órgão central 

na escola, capaz de envolver os professores nas decisões e de incentivar o 

trabalho colaborativo entre os mesmos. Este foi exatamente o meu 

pensamento no fim da reunião, uma vez que todos os professores se 

mostravam interessados e apresentavam ideias de forma a proporcionar 

melhores situações de aprendizagem aos alunos. Também percebi que este 

departamento era um grande dinamizador das atividades escolares 

preocupando-se em proporcionar momentos de socialização relacionados com 

o desporto de forma a contribuir para o crescimento dos alunos, foi este um dos 

momentos que me mostrou que ser professor não é só lecionar aulas mas sim 
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pensar e trabalhar muito para além do momento aula. Foi também neste 

momento que percebi que todos os professores trabalhavam em conjunto com 

o vista no melhoramento da lecionação das aulas, sendo este um grupo com os 

mesmos objetivos onde todos os membros remavam na mesma direção, o que 

me deixou bastante entusiasmado e motivado para o início do ano escolar. 

Posso afirmar que, ao longo deste ano, tive a oportunidade de vivenciar na 

íntegra a atividade deste grupo de EF, compreendendo toda a lógica e 

dinâmica do seu funcionamento. Para além disso, em termos menos formais, 

sinto que me integrei muito bem no grupo, assim como fui aceite por todos os 

professores. Todos os docentes possibilitaram a minha integração sem 

qualquer resistência, aceitando-me como uma parte igual e mostrando-se 

sempre disponíveis para me ajudar e facilitar a minha prestação enquanto 

docente. Sendo este fator muito positivo no meu desenvolvimento profissional 

enquanto professor de educação física. 

A minha participação nos hábitos informais do grupo foi sendo gradual 

ao longo do ano, mas considero que todas as conversas que tive durante os 

intervalos das aulas e no gabinete de educação física foram igualmente 

importante pois fizeram-me sentir integrado neste grupo que me acolheu desde 

o primeiro dia. 

Posso, assim, dizer que a grande preocupação de todos sempre foi a 

eficácia e eficiência da qualidade de ensino. Tal como Jesus (2002) afirma, o 

trabalho em equipa pode permitir a convergência nas estratégias utilizadas 

para a resolução de problemas, bem como a aprendizagem e o 

desenvolvimento profissional dos professores, culminando num maior sucesso 

educativo. 

Foi com bastante prazer que fiz parte do grupo de EF da AESCM onde 

participei em todas as atividades e me senti um membro integrante deste 

grupo. Afirmo com a maior das certezas que conheci professores excecionais, 

que me ajudaram ao longo deste ano e se revelaram exemplos a seguir na 

prática pedagógica. 
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3 .4 O Núcleo de Estágio  

Segundo Batista e Queirós (2013) a prática de ensino supervisionada 

inclui um professor cooperante para acolher e orientar 3 ou 4 estudantes-

estagiários durante o ano letivo. O meu núcleo de estágio era constituído por 

três estudantes estagiários, o PC e o PO. 

No que diz respeito ao meu núcleo de estágio, já conhecia um dos 

membros que o constituía, mantendo uma relação de amizade, pois este fazia 

parte da minha turma no primeiro ano do mestrado. Em relação ao segundo 

membro conhecia-o de ver nas aulas mas nunca tínhamos tido qualquer tipo de 

contacto. Considero assim que desde o início a nossa relação foi sempre 

positiva e sempre soubemos trabalhar em grupo, o que me ajudou bastante ao 

longo do ano. Tenho de enaltecer a capacidade que todos possuíamos de 

saber aceitar críticas e debater ideias, pois desta forma crescermos enquanto 

profissionais e grupo de trabalho. Também pretendo salientar o bom ambiente 

presente no nosso núcleo de estágio, uma vez que facilitou muito todo o 

trabalho ao longo do ano. Conseguimos assim criar dinâmicas de grupo e 

rotinas muito positivas que tiveram um papel muito importante na cooperação e 

entreajuda do núcleo de estágio. Portanto os meus colegas são também 

responsáveis pelo meu sucesso, pois com eles partilhei todas as minhas 

dúvidas e certezas e ao longo do estágio e estes demonstram-se um forte pilar 

no meu desenvolvimento enquanto professor.  

O PC assume um papel determinante da condução e orientação do 

estágio profissional, estabelecendo uma ponte entre a instituição escolar e a 

faculdade (Batista & Queirós, 2013). Somando as funções referidas o professor 

cooperante também desempenha um papel muito importante na integração do 

estudante estagiário no meio escolar e na orientação e supervisionamento das 

práticas pedagógicas. No meu entender o professor cooperante é um mentor 

que nos acompanha ao longo do ano orientando o nosso caminho como 

professores e sendo um dos principais responsáveis pelo nosso 

desenvolvimento profissional. Como tal, considero fundamental todos os 

momentos de discussão e debate, que existiram ao longo do ano. Mas estes 

momentos não eram transmissão de conhecimentos, mas sim uma descoberta 

guiada onde o professor cooperante dava pequenas indicações do caminho 
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que tínhamos de descobrir. Para além disto a partilha da vasta experiencia que 

o professor cooperante tem foram sempre importantes para ajudar a solucionar 

problemas e ultrapassar obstáculos que apareceram durante o ano. 

A colaboração é essencial para o desenvolvimento profissional do 

professor. É entendida como um processo que envolve pessoas em conjunto 

com objetivos comuns, sendo as experiências e conhecimentos de cada um 

potenciados neste tipo de trabalho, apresentando-se como uma estratégia para 

enfrentar e ultrapassar as dificuldades da atividade profissional (Roldão, 2007, 

p. 3). Durante este ano mais uma vez percebi a relevância do papel da 

colaboração, pois foi graças ao trabalho cooperativo com os meus colegas de 

estágio e professor cooperante que cresci enquanto professor de educação 

física e refinei as minhas capacidades de trabalhar em grupo. O facto de ter 

observado praticamente todas as aulas dos meus colegas, assim como eles 

observaram as minhas e as horas e dias passados juntos na escola, fez com 

que criássemos uma forte amizade. Espero tê-los ajudado tanto como me 

ajudaram a mim. Agradeço-lhes toda a sinceridade, frontalidade e confiança 

que esteve presente ao longo deste estágio profissional. 

3.5 Turma Residente e Turma Partilhada 

A turma que me foi atribuída foi uma turma do curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades do décimo primeiro ano. A turma é 

constituída por 18 alunos, na qual, 6 destes são do sexo feminino e 12 são do 

sexo masculino. A média de idades da turma é de 15,9 anos, onde existem 7 

alunos com 15 anos, 6 com 16 anos, 4 com 17 anos e somente 1 aluno com 18 

anos.  

Dos 18 alunos, 10 praticam modalidades federadas 1 aluno frequentava 

o ginásio e 7 não realizam qualquer atividade física fora das aulas de educação 

física. Dos 10 alunos que praticam desporto federado 4 jogam futebol enquanto 

os restantes praticam voleibol, basquetebol, ténis de mesa e Kickboxe. Em 

relação número de horas de atividade física semanal, sem incluir as aulas de 

Educação Física, a maioria dos alunos apresenta-se no intervalo entre as 6 e 
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as 10 horas de atividade física semanal, existindo ainda assim 4 alunos que 

apresenta 0 horas de atividade física semanal. 

A nível de saúde, 12 alunos não apresentam qualquer patologia a 

assinalar. Dos 6 alunos, 1 apresentam alergias, 2 apresentam dificuldades 

visuais,1 aluno tem asma, 1 aluno apresenta lesões nos meniscos e por fim 1 

aluno tem epilepsia mas numa situação controlada. 

No que diz respeito ao percurso escolar dos alunos da turma, não 

existem alunos retidos no mesmo ano de escolaridade a frequentar as aulas de 

educação de física. A turma apresenta nove casos de apoio escolar, sendo 5 

do escalão A, 3 do escalão B e 1 do escalão C. 

Estes dados foram recolhidos através de uma ficha individual que os 

alunos preencheram na primeira aula. Roldão (1995), afirma que a 

caracterização da turma deve ser elaborada no início do ano letivo, de modo a 

permitir ao conselho de turma ficar na posse de informações relevantes, numa 

perspetiva formativa e construtiva no intuito de melhor planificar e calendarizar 

as diversas atividades a desenvolver com os alunos, bem como articular e 

contextualizar os diferentes saberes. Deste modo, cada disciplina pode 

contribuir para a construção e consolidação de aprendizagens, gerando 

processos de cooperação interdisciplinar. No meu entender este conhecimento 

da turma é muito importante pois devemos respeitar a turma como um grupo 

mas também devemos respeitar a individualidade de cada aluno, para além 

disto também me ajudou a contextualizar e realidade em que ia trabalhar e a 

realizar um planeamento mais eficaz.  

 Na experiência que foi possível vivenciar com esta turma, penso que a 

partir do momento que a minha relação com os alunos começou a ser mais 

próxima comecei a ter mais sucesso e os alunos começaram a envolver-se 

mais nas tarefas da aula o que atribuiu um maior significado as situações de 

aprendizagem. Pois como refere Baptista (2005, p.62) “A diferença, o sentido e 

o valor do modo escolar de aprender passa muito pela presença pessoal, 

física, humana, daquele que ensina. O saber que nos é trazido por outra 

pessoa traz a imprescindível marca do humano. Chega-nos temperado pelo 

afeto, pela memória, pela experiência vivida… relacionarmo-nos com outro ser 

humano significa entrar em contacto com outras vivências, outras memórias, 

outras mágoas, outros sonhos… Neste sentido, sublinhamos que, antes de 
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mais, a autoridade pedagógica do educador está na sua atitude, na sua 

presença pessoal”. Mesmo com está proximidade foi complicado resolver 

alguns problemas de pontualidade e assiduidade de alguns alunos.  

 Para além da turma residente, ainda tivemos a oportunidade de partilhar 

uma turma de 10º ano do curso de ciências e tecnologias, onde cada professor 

estagiário era responsável por lecionar um período completo. O período que 

me foi atribuído foi o primeiro onde fiquei responsável por as unidades didáticas 

de andebol e salto em altura. O contacto com está turma foi positivo, pois foi a 

minha primeira experiencia com uma turma extensa de vinte e oito alunos onde 

existia diferentes níveis de desempenho motor, aprendi assim a refletir e a 

desenvolver estratégias bastante importantes para gestão e organização da 

aula. Como por exemplo metade da turma estar em exercitação da matéria de 

ensino e a outra metade a realizar um circuito de condição física de forma 

rentabilizar o espaço aula e não existirem tempos de espera extensos. Após 

perceberem o funcionamento da aula todos os alunos se revelaram 

interessados e empenhados, o que facilitou o meu desempenho enquanto 

professor. Concluo que a experiencia com está turma foi muito positiva e 

contribui bastante para o meu desenvolvimento profissional.  

 Durante o 2º período também me foi lançado o desafio de trabalhar com 

varias turmas do 5º e 6º durante um mês, onde lecionei a unidade didática de 

voleibol a cinco turmas diferentes. Três turmas de 6º ano e duas turmas de 

5ºano. A minha intervenção com as diferentes turmas de 2ºciclo recriou um 

horário mais completo onde lecionava vários tempos ao longo da manhã 

durante toda a semana. Posso afirmar que desta forma tive uma experiencia 

mais próxima do que é ser professor e de certa forma apreendi a organizar 

melhor o meu tempo para conseguir realizar todas as tarefas necessárias ao 

estagio. Durante estás semanas tive a oportunidade de lidar com alunos de 

uma faixa etária mais nova, onde percebi que a minha intervenção tinha de ser 

diferente e ter mais atenção a aspetos de organização da aula e 

comportamento dos alunos. Como tal durante a aula tinha de ter uma 

intervenção muito mais presente e atenta e desenvolver estratégias para que 

os alunos estivessem sempre envolvidos nas tarefas da aula de forma a não 

surgir comportamentos desviantes. A competição era uma das estratégias 

usadas mantendo os alunos sempre motivados e preocupados em aprender, 
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apresentado assim um impacto positivo no comportamento e aprendizagem 

dos alunos. Para além disto também definia sempre um objetivo para o 

exercício para que os alunos encontrassem significado na tarefa que estavam a 

realizar. 

Um dos problemas que surgiu durante era heterogeneidade motora que 

encontrava nas diferentes turmas. Como tal durante as aulas trabalhava por 

níveis de desempenho para que as tarefas da aula fossem ajustadas aos 

diferentes níveis dos alunos. Como tal trabalhava com dois níveis diferentes 

onde no nível mais avançado tinha um objetivo terminal diferente do nível mais 

básico. O nível avançado jogava na forma básica de dois contra dois, onde os 

alunos tinham de jogar a três toque e perceber as diferentes zonas de 

responsabilidade, o nível básico jogava a forma básica de um contra um onde o 

mais importante era perceberem a intenção tática do toque. Sendo assim os 

grupos nas aulas faziam exercícios diferentes onde a competição e os objetivos 

das tarefas eram diferentes para que todos os alunos atingissem o sucesso e 

se mantivessem motivados durante as aulas. 

 Nestas semanas junto das turmas do 2º ciclo também ajudei no torneio 

inter turmas, que a escola realiza ao longo do ano. De realçar que a 

experiencia foi muito positiva ficando espantado como os alunos se envolvem 

nas diferentes tarefas do jogo. Pois são os alunos os responsáveis por arbitrar 

os jogos, realizar fichas de jogo e pelo marcador de jogo. 
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4 Realização da prática profissional  

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.1.1 Planeamento e Decisões- O início do percurso. 

 O meu percurso começou muito antes do início das aulas. Nas duas 

semanas que antecederam o início do ano letivo tivemos várias reuniões onde 

ficamos a conhecer o professor cooperante, a escola e os funcionários. Nestas 

reuniões o PC lançava-nos desafios onde o objetivo era produzir documentos e 

cumprir tarefas, que nos ajudaram ao longo do ano. Foram assim trabalhados 

diferentes assuntos, como planos de aula, e construção de unidades didáticas, 

onde o PC promovia o trabalho em equipa e discussão entre os três estagiários 

presentes. Penso que foi um ponto de partida muito positivo onde todos 

aprendemos bastante e começamos a construir as nossas rotinas de trabalho 

em grupo.  

 Estás reuniões tinham como principal objetivo planear o ano letivo que 

se aproximava, sendo assim era importante analisar os programas e alia-los as 

ideias que tinham sido discutidas com o PC. Foi assim discutido de que forma 

iam ser abordas as diferentes matérias de ensino. O núcleo de estágio 

concordou que a dinâmica da aula era o mais importante, pelo que definimos, 

como objetivo aproveitar o tempo de aula da melhor forma e proporcionar, a 

todos os alunos, a experiência adequada às necessidades de cada um. Sendo 

assim começamos a elaborar três níveis de planeamento, o plano anual, o 

plano da unidade didática e o plano de aula, atendendo ao que Bento (2003, 

p.16) refere: “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais 

elevado do seu planeamento e preparação”. 

 O planeamento é bastante importante no mundo do ensino, pois, através 

deste, podemos traçar o caminho e a direção dos nossos objetivos, tentando 

orientar o nosso trabalho e antecipar problemas que possam surgir. Quanto 

melhor preparados estivermos, melhor saberemos enfrentar qualquer 

imprevisto em contexto de aula. Segundo Bento (2003), a complexa tarefa de 
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planeamento consiste em conferir um ordenamento metodológico às indicações 

programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos) tendo em conta as condições 

locais (pessoas, materiais e temporais) da turma. 

4.1.2. Planeamento Anual 

O planeamento anual apresenta uma imagem global do ano letivo do 

professor. Segundo Bento (2003), este nível de planeamento constitui um plano 

sem pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, 

trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões a longo 

prazo. Neste processo, tentamos seguir esta ideia e modelar o nosso ano 

através de uma lógica que nos parecia coerente, considerando o ano de 

escolaridade com que iríamos lidar, 

As modalidades a lecionar já estavam definidas na planificação realizada 

pelo grupo da área disciplinar: futebol, badminton, basquetebol, atletismo 

(corrida de barreiras e salto em comprimento), Ginástica (minitrampolim) e uma 

opcional. Que em reunião com o PC e os outros membros do núcleo de estágio 

ficou escolhido Corfebol. Optamos por o corfebol pois era modalidade que mais 

se ajustava ao espaço de aula e ao modelo de ensino que iríamos utilizar 

(Modelo de Educação Desportiva). 

Na realização do planeamento anual decidimos qual a ordem que 

iriamos lecionar as diferentes modalidades. Está escolha dependia de 

diferentes fatores, como o espaço de aula, as condições meteorológicas e as 

características da modalidade. Pretendíamos alternar uma modalidade coletiva 

com uma modalidade individual de forma a manter os alunos motivados. No 

primeiro período escolhemos futebol e badminton lecionados dentro do 

pavilhão para evitar condições meteorológicas adversas, no segundo período 

escolhi ginástica e atletismo devido aos espaços de aula, ou seja quando 

tivesse na sala de ginástica iria lecionar minitrampolins e quando estivesse no 

espaço exterior iria lecionar atletismo. As aulas de atletismo foram quase no fim 

do segundo período para evitar condições meteorológicas adversas. Em 

relação ao basquetebol foi distribuído em dois blocos para que as aulas fossem 

sempre no pavilhão. Deixamos assim Corfebol para o terceiro período, pois era 
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uma modalidade que necessitava de mais estudo e trabalho uma vez que ia ser 

o meu primeiro contacto com a modalidade. 

O número de blocos que era atribuído a cada modalidade era definido 

pelo grupo da área disciplinar, sendo que cada aula durava 90 minutos e 

correspondia a 2 blocos. Este planeamento foi sofrendo alterações ao longo do 

ano pois algumas aulas não foram lecionadas devido a fatores externos, mas 

nunca foi necessário prolongar nenhuma modalidade ficando algumas aulas 

em falta. 

Apesar de não termos elaborado um plano do trabalho da condição 

física, esta esteve presente, em quase todas as aulas lecionadas, quer entre 

tarefas, quer durante as tarefas propostas nas aulas. O trabalho de condição 

física tentava ser o mais especifico possível para a modalidade que estava a 

ser abordada.  

4.1.3. Planeamento das Unidades Didáticas. 

Segundo Bento (2003, p.60) “O planeamento a este nível procura 

garantir, sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e 

orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos. Como tal neste nível de 

planeamento estruturei os conteúdos que pretendia lecionar em todas as 

modalidades ao longo”. 

Para produzir as unidades didáticas orientei-me pelo modelo de 

estrutura do conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), que congrega o 

conhecimento e, consequentemente, os objetivos em quarto grandes 

categorias transdisciplinares: Habilidades motoras (técnicas e táticas), 

Conceitos Fisiológicos e de Condição Física (capacidades condicionais e 

coordenativas), Conceitos Psicossociais (psicológicos e sócio afetivos) e 

Cultura Desportiva (história, regras, regulamentos, processos de elevação e 

manutenção da condição física). 

Após algumas reuniões com o PC achamos primordial começar pelo 

módulo três, fazendo apenas um levantamento aos conteúdos que iria lecionar, 
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as regras de segurança, espaços e material disponível. Deste modo dávamos 

mais importância as habilidades motoras mas sem descurar as outras 

categorias. O terceiro módulo, relativo à análise dos alunos, foi assegurado 

através das avaliações diagnósticas realizadas nas primeiras aulas de cada 

unidade didática, onde os alunos eram divididos por níveis de desempenho. Na 

fase da decisão, no quarto módulo, era estabelecida a extensão e sequência 

dos conteúdos – todas as modalidades foram abordadas da base para o topo 

(do simples para o complexo), por ser uma abordagem mais simples para um 

EE com pouca experiência e considerar mais percetível para os alunos, mas 

sempre tendo em consideração os diferentes níveis de desempenho ajustando 

assim a complexidade das tarefas aos diferentes grupo. Neste módulo 

selecionava os conteúdos para os diferentes níveis de desempenho e fazia 

uma “previsão” da quantidade de sessões que precisaria para abordar 

determinado conteúdo, que dependia da complexidade de cada um e do nível 

da turma. O quinto módulo definia os objetivos, para as diferentes categorias, 

que pretendia cumprir no fim da unidade, estes objetivos eram ajustados aos 

diferentes níveis de desempenho dos alunos, para que todos atingissem as 

metas estabelecidas. O sexto módulo servia para estabelecer os momentos de 

avaliação: todas as modalidades tiveram um momento de avaliação diagnóstica 

no início de cada unidade (exceto o atletismo e ginástica), onde eram definidos 

objetivos para enquadrar os alunos em diferentes níveis de desempenho. Um 

ou mais momentos de avaliação sumativa no final de cada unidade didática, a 

avaliação sumativa terá como referência o critério, ou seja, é avaliado o 

conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos constituídos 

pelos objetivos de ensino. Nesta avaliação para além dos critérios definidos é 

tida em conta a evolução do aluno, desde a primeira avaliação diagnóstica a 

avaliação sumativa no final da unidade. Não esquecendo a avaliação contínua 

ao longo de toda a unidade pois devemos valorizar o processo dos alunos e 

não basear a avaliação só no produto. No sétimo módulo, definia as 

progressões de aprendizagem que me pareciam mais ajustadas ao sucesso 

dos alunos ao longo de toda a unidade – por norma, seguia sempre a lógica de 

progredir da base para o topo, começando por situações facilitadores até 

chegar aos elementos mais complexos, para que em todas as aulas os alunos 

tivessem um novo desafio e se envolvessem nas tarefas de aula Para finalizar 
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o oitavo módulo é conjugação de todos os módulos anteriores que corresponde 

a fase da aplicação, sendo assim é planeado de que forma vão ser aplicados 

todos os conteúdos ao longo da unidade.  

Em relação às habilidades motoras era necessário um pequeno estudo, 

antes de lecionar cada modalidade, pois na maioria dos casos era sempre 

necessário rever algum ponto que estivesse mais esquecido.  

Sem um plano anual de condição física era através do planeamento das 

UD que organizávamos o trabalho de condição física. Ficou definido pelo PC e 

o NE que iriamos desenvolver um trabalho de condição física que servisse de 

complemento a modalidade que estava a ser abordada, pois era a escolha 

mais lógica para todos. Como tal era feito um estudo sobre todas as 

capacidades condicionais e coordenativas mais utilizadas em cada modalidade 

e partir daqui era desenvolvido um circuito onde os alunos exercitassem essas 

mesmas capacidades. Claro que este processo de criar um circuito de 

condição física foi melhorando ao longo do ano, de salientar que todas as 

conversas com PC sobre este tema foram uma enorme ajuda. 

A categoria da cultura desportiva, em todas as unidades, teve sempre a 

mesma relevância em todas a aulas de cada modalidade. No final de quase 

todas as aulas era feito uma breve revisão sobre os conteúdos abordados na 

aula como estes momentos eram utilizados para introduzir algum ponto das 

regras ou regulamentos que achasse pertinente. 

 Os conceitos psicossociais foram trabalhados ao longo de todas aulas, 

pois as tarefas que os alunos realizavam durante as aulas de cada unidade 

tinham sempre como objetivo trabalhar os conteúdos em questão. Mesmo no 

circuito de condição física os alunos trabalhavam conceitos como autonomia e 

superação, pois eram eles que controlavam o tempo de trabalho estabelecido 

pelo professor e contavam o número de repetições que conseguiam realizar 

sempre com o objetivo de realizar mais que na aula anterior.    

 A elaboração de cada UD foi extremamente trabalhosa, que foi mais um 

processo que fomos melhorando ao longo do ano. Basicamente, temos de ir 

construindo e acrescentando à unidade através dos módulos propostos por 

Vickers. Apesar destas dificuldades admito que, sem ter de conceber as 

unidades, o trabalho ao longo do ano teria sido muito mais incerto, sendo as 

UD’s um fio condutor da nossa prática ao longo do ano. 
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4.1.4. Plano de Aula 

 Segundo Bento (2003) no planeamento da unidade didática dão-se os 

primeiros passos para a organização da aula. Os objetivos e conteúdos 

essenciais estão traçados, a aula está assim integrada no processo global da 

unidade didática. Sem ter em atenção o plano anual e o plano da unidade 

temática, sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se pode falar 

propriamente de preparação das aulas. A preparação da aula constitui, pois, o 

passo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor (Bento, 2003). 

O plano de aula é definido como o último nível do planeamento (micro), 

sendo o “instrumento” de apoio à prática pedagógica e ao contexto de aula. É, 

assim, importante que descreva, de forma clara, qual o material utilizado na 

aula, quais os objetivos gerais e específicos, quais as tarefas e respetivas 

componentes críticas. O plano de aula assume-se, basicamente, como um 

guião para o professor seguir e que complementa todo o estudo prévio da 

matéria a abordar. Segundo Bento (2003) cada aula fornece um contributo 

totalmente específico, apenas a ela pertencente, para a solução das tarefas de 

uma unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a 

escolaridade. Tem que assumir sempre uma função concreta, na qual se 

reflitam, de forma bem proporcionada, as tarefas principais da unidade ou ciclo 

de ensino mais lato em que inclui. 

 Ao longo do ano senti algumas dificuldades na realização dos planos de 

aula, mas está dificuldade não se baseava na falta de exercícios e tarefas, mas 

na escolha das tarefas a desenvolver na aula, a incerteza foi um sentimento 

sempre presente. Pretendia assim conseguir escolher os exercícios que se 

adequassem ao contexto em questão e que da mesma forma fossem 

desafiantes e motivadores para os alunos. Foi assim através da ajuda do PC e 

da experiência nas diferentes aulas que fui melhorando está capacidade de 

decisão. Também foi bastante importante a capacidade de refletir no final de 

cada aula, uma vez que era nestes momentos que percebia o que tinha sido 

positivo e o que tinha sido menos positivo de forma a alterar ou melhorar algum 

ponto que fosse necessário no plano de aula. Numa fase inicial o PC também 

ajudou bastante, uma vez que era muito inexperiente e possuía uma fraca 

capacidade de reflexão. Compreendi ao longo desta jornada que um lapso no 
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plano de aula pode ter consequências diretas na aula e que podem ser 

evitadas com um estudo mais cuidadoso dos conteúdos e do contexto em 

questão.   

 De salientar que a construção do modelo do plano foi consensual entre o 

NE e o PC, onde o trabalho de grupo foi uma vez mais essencial. Na 

construção do plano de aula tinha como grande preocupação o trabalho de 

grupo, incluindo as modalidades individuais. Bento (2003) afirma que o 

contacto entre os alunos, a apresentação do seu lado afetivo, o encorajamento 

e incentivo é um fator promotor do ensino atraente. A construção de diferentes 

grupos foi um sucesso ao longo do ano. Dada a heterogeneidade da turma, 

consegui trabalhar diferentes níveis de exigência, resultando num empenho 

geral e num bem-estar ao longo das sessões de ensino. O PC teve a 

necessidade de em algumas ocasiões fazer algum ajuste aos grupos de 

trabalho, trazendo apenas benefícios para a turma. Considero assim que o 

trabalho por grupos é objeto de muita reflexão mas também pode trazer 

grandes benefícios a prática pedagógica.  

4.2. Mãos à obra – Realização 

Ao longo deste estágio profissional senti que a realização foi sempre um 

enorme desafio que se manteve durante todos os períodos. Como afirma Bento 

(1987): “o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade”. Portanto foi neste campo que senti um enorme choque com a 

realidade e no qual apresentei um crescimento mais acentuado ao longo do 

ano. 

Numa fase inicial, baseava-me principalmente na teoria e no que tinha sido 

planeado pelo NE. Aplicava tudo sem ter em consideração o contexto que 

estava inserido, pensado que a teoria iria ser a receita para todos os 

problemas. De acordo com Bento (1995), se o professor utilizasse 

exclusivamente as receitas oferecidas pela ciência ou teoria despersonalizar-

se-ia, hipotecando todo o espaço de invenção, de criatividade, de co-autor do 

processo de ensino, de sujeito de decisões próprias. Percebendo que este não 

devia ser o caminho, pois alunos não encontravam significado nem se 
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envolviam nas tarefas. Surgiu assim a minha capacidade de adaptação ao 

contexto e aos alunos que tinha aminha frente. Está capacidade adaptação já 

era algo que tinha sido trabalhado ao longo dos anos, enquanto treinador e 

jogador de andebol, e que foi melhorada ao longo deste ano letivo. Através de 

muitas conversas e reuniões entre o PC e os EE consegui perceber que tinha 

de me desprender do conhecimento adquirido na faculdade e pensar mais 

além. Deste modo compreendi ao longo desta experiência que o estudo e todo 

o conhecimento eram de facto muito importantes mas era igualmente 

importante o contexto em que estava inserido. A partir deste momento comecei 

a adaptar as minhas práticas a turma em questão e comecei a sentir que os 

alunos apresentavam níveis de envolvimento muito elevados e uma grande 

satisfação no final das aulas. Cheguei assim a conclusão que os 

conhecimentos estão em constante renovação, pelo que o professor deve 

adotar uma postura de inovação e disponibilidade, para seu benefício e dos 

seus alunos. 

  No entanto, não basta haver uma preparação direta e realização das 

aulas, é necessário assumir várias tarefas características do professor, como a 

planificação, realização, análise e avaliação, como um ciclo contínuo (Bento, 

2003). Neste capítulo irei apresentar as minhas experiências enquanto 

professor de EF, evidenciando os métodos utilizados, as estratégias aplicadas 

ao longo desta jornada. Os acontecimentos mais marcantes e os objetivos 

atingidos. 

4.2.1. Relação com a turma  

 Durante o primeiro ano de mestrado não existe uma cadeira que nos 

forneça a fórmula ideal para lidarmos com os alunos, mas sim um conjunto de 

estratégias que podemos utilizar ao longo deste ano de estágio. Siedentop 

(2008) afirma que o professor poderá influenciar a vida do estudante se a sua 

relação com eles for fomentada em sentimentos e sensações. É trabalho do 

professor decidir que estratégias devem usar visando uma prática de ensino 

eficaz. Após o primeiro contacto com o turma e alguns conselhos do professor 

cooperante decidi que num momento inicial iria ser mais autoritário e rígido, por 
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uma questão de inexperiência e receio e também por ser mais confortável pois 

é postura que adoto como treinador quando ainda não conheço bem os meus 

atletas. Pensei que este seria o caminho para facilitar as minhas práticas de 

ensino e criar a distância professor aluno. Após algumas semanas de trabalho 

e em reunião com PC, este aconselhou-me a não me distanciar tanto dos 

alunos e a tentar adotar uma postura mais simpática, uma vez que os alunos 

me procuravam para conversar e pedir opinião sobre vários assuntos 

relacionados com a disciplina e em alguns casos sobre assuntos não 

relacionados com a disciplina. Durante o primeiro período a minha postura 

continuou igual mas por alguns momentos consegui diminuir a distância e criar 

a alguma empatia com os alunos.  

 No segundo período, seguindo os conselhos do PC e dos meus colegas 

de NE tentei criar uma relação mais próxima com os alunos mas sempre com 

receio que de afetar o respeito que os alunos tinham por mim. Este 

pensamento era fruto da minha falta de experiência e da necessidade que tinha 

que os meus alunos me vissem como professor. Optei assim por me manter 

autoritário e distante durante o momento da aula mas no início e no fim da aula 

diminuía está distância e permitia momentos de convívio com os alunos, onde 

os alunos falavam a vontade sobre os temas que entendiam. Penso que está 

estratégia foi positiva, pois os alunos mantinham-se interessados e envolvidos 

na aula e em alguns casos este interesse e envolvimento aumentou. Verifiquei 

também que alguns alunos começaram a chegar mais cedo a aula e sair mais 

tarde, pois eram os próprios alunos que começavam a procurar estes 

momentos de convívio. Como já tinha um conhecimento mais pormenorizado 

dos alunos, tentei ao máximo adequar os meus comportamentos às 

individualidades e características destes. Percebi que uns necessitavam de 

mais atenção, enquanto outros um simples feedback chegava para 

continuarem empenhados na aula. Segundo Bento (2003), o professor deverá 

conhecer o melhor possível as situações concretas da vida dos seus alunos, 

devendo-se preocupar com a esfera direta e dos interesses dos mesmos. De 

realçar que as visitas de estudo em que acompanhei a turma foram momentos 

importantíssimos para conhecer os alunos e diminuir a distância que tinha para 

estes, durante estás visitas de estudo os alunos procuravam conversa 
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constante e faziam todo o tipo de perguntas, o que me permitiu ter um 

conhecimento mais profundo sobre a turma.  

 No terceiro período recorri a mesma estratégia, mas mesmo durante a 

aula podia ser menos autoritário, porque os alunos apresentavam-se sempre 

interessados e envolvidos criando um clima de aula bastante positivo. Postic 

(1984) afirma que é no tipo de diálogo que estabelece com a turma que o 

professor constrói o clima de aula. 

 Olhando para trás sinto que não havia necessidade de criar uma 

distância tão grande para os meus alunos, mas está foi fruto das minhas 

vivências como treinar e da minha inexperiência como treinador. Penso que a 

partir do momento em que a proximidade com os meus alunos aumentou a 

aulas tiveram um ambiente mais positivo para mim e para eles e as práticas de 

ensino foram mais eficazes. O respeito sempre se manteve, a minha motivação 

aumentou e a deles também. Foi um prazer trabalhar com todos estes alunos 

ao longo desta jornada.  

4.2.2. Modelos de Ensino 

 Desde as primeiras reuniões com o PC, que ficou definido que o grande 

objetivo para este estágio era a aprendizagem dos alunos. Para concretizar 

este objetivo foi essencial recorrer a todos os ensinamentos que me foram 

transmitidos ao longo do primeiro ano de mestrado. De todas as matérias 

lecionadas com a intenção de preparar os estudantes para a docência, distingo 

a matéria relacionada com os modelos de ensino pois foi através do estudo 

destes que percebi que não existe um modelo de ensino perfeito, capaz de se 

adequar a todos contextos. São os professores os responsáveis de conhecer o 

contexto em que estão inseridos e desta forma escolher e adaptar o modelo 

que mais se adequa, de forma a criar um ambiente de ensino o mais rica e 

agradável possível para a aprendizagem dos alunos. No entanto segundo Rink 

(2001), não existe nenhum modelo de instrução que esteja adequado a todos 

os envolvimentos de aprendizagem. 

 No início do ano tendo em conta as ideias do PC e da minha experiência 

como treinador, decidi que nas modalidades coletivas iria centrar a minha 
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prática no Teaching Games for Understanding (TGfU). Este modelo pretendia 

que “a atenção tradicionalmente dedicada ao desenvolvimento das habilidades 

básicas do jogo, ao ensino das técnicas isoladas, fosse deslocada para o 

desenvolvimento da capacidade de jogo através da compreensão tática do 

jogo” (Graça & Mesquita, 2011, pp. 137-138). Os mesmos autores referem que 

este modelo adere a um estilo de ensino em que o praticante é exposto a um 

problema e é incentivado a procurar soluções, ao mesmo tempo que é 

auxiliado por questões estratégicas do professor. Considerando este modelo 

planeei as minhas UD centrando-me no jogo para que os alunos 

compreendessem a componente tática e adquirissem respostas para os 

diferentes contextos de jogo, em concordância com o que referi anteriormente 

as aulas eram centradas em situações de jogo reduzido e condicionado e 

quando possível em situações de jogo formal, Sempre que os alunos sentiam 

alguma dificuldade e era necessário intervir recorria a questões de forma a 

orientar os alunos para a compreensão do comportamento tático em questão. 

Em simultâneo também utilizava o Modelo de Instrução Direta (MID). O MID 

caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2011). Neste modelo, praticamente todas as decisões são tomadas pelo 

professor, como as regras e rotinas, estratégias instrucionais e pedagógicas a 

utilizar e padrão de envolvimento dos alunos nas situações de aprendizagem 

como o objetivo a alcançar a máxima eficácia nas mesmas (Mesquita & Graça, 

2011). Recorri a este modelo quando era necessário introduzir uma habilidade 

motora, rever a matéria previamente dada ou fornecer uma rápida correção.  

 

“Durante a unidade de basquetebol pretendo recorrer a mais de um 

modelo de ensino, com tal vou utilizar o modelo de abordagem progressiva ao 

jogo, o modelo de instrução direta e o modelo de ensino de jogo para a 

compreensão. Como pretendo que os alunos compreendam e apliquem as 

ações técnico-táticas em função do momento de jogo e do adversário vou dar 

mais importância ao último modelo referido. Pretendo assim que todas as 

tarefas tenham como base o jogo, como formas de jogo reduzido e 

condicionadas ou formas básicas de jogo, é através destas tarefas que aplico o 

modelo de abordagem progressiva ao jogo. Proponho assim que as aulas 



28 
 

sejam uma junção destes dois modelos. Desta forma, o ensino será mais 

centrado no aluno e não tanto no professor. É inevitável a utilização do modelo 

de instrução direta pois, existem conteúdos que tenho de explicar de forma 

mais específica, mas pretendo utilizar o modelo do questionamento como 

alternativa ao modelo de instrução de direta com o objetivo de perceber se os 

alunos compreendem o jogo” 

UD-11ºD Basquetebol 

 

 Penso que a conjugação dos modelos foi ao encontro das necessidades 

da turma, proporcionando um elevado tempo de empenhamento motor e uma 

aprendizagem positiva. Estes dois modelos também foram utilizados em 

badminton que é considerado um desporto de raquetes e não um desporto 

coletivo.  

Em relação as modalidades individuais que foram, atletismo e ginástica, 

mais uma vez recorri ao MID que desempenhou a mesma função que o que 

nas modalidade coletivas. O MID foi utilizado ao mesmo tempo que o Modelo 

Desenvolvimental de Rink, este 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 

aplica-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. Programei assim estas UD para que todos alunos 

conseguissem desempenhar as tarefas propostas, para não afetar a motivação 

e o envolvimento destes mesmos, mas também com o objetivo que estes 

evoluíssem todas as aulas. Como tal na primeira aula eram apresentadas as 

tarefas mais básicas e no decorrer da unidade eram apresentadas tarefas mais 

complexas. De salientar que no fim de cada aula os alunos eram sempre 

desafiados a realizar a situação formal de avaliação. 

 

“Nesta unidade pretendo conjugar três modelos. O modelo de instrução 

direta que irá ser utilizada na transmissão de conhecimento sobre a técnica 
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utilizar e em alguns feedbacks, o Método do Questionamento que será utilizado 

em alguns feedbacks para que os alunos percebam os erros e de que forma os 

podem corrigir e assim conseguirem ter noção dos movimentos a executar e o 

Modelo Desenvolvimental de Rink: Será utilizado na medida em que as aulas 

terão sempre presente progressões de ensino, levando o aluno a atingir 

patamares mais elevados do que os iniciais.” 

UD 11ºD- Atletismo 

 

“Durante está unidade irei recorrer ao modelo de instrução direta na 

explicação dos exercícios, o modelo do questionamento questionando os 

alunos sobre os movimentos que executam e sobre as regras de forma a 

perceber se estes compreendem a matéria de ensino. E por fim o modelo 

desenvolvimental de Rink na utilização de progressões pedagógicas no ensino 

da matéria.” 

UD 11ºD- Ginástica 

 

No terceiro período ficou decidido em NE que iriamos aplicar o Modelo 

da Educação Desportivo ao lecionar a modalidade de corfebol. Segundo 

Siedentop (1987), o MED contempla a necessidade de dar importância afetiva 

e social às aprendizagens. É um modelo curricular e de instrução que se 

preocupa em proporcionar aos alunos experiências desportivas o mais reias 

possível e ricas a nível educacional (Siedentop & Tannehill, 2000). O MED 

comporta a compreensão de três eixos essenciais 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, querendo formar um aluno 

desportivamente competente, desportivamente culto e desportivamente 

entusiasta (Mesquita & Graça, 2011). O MED atribui grande importância à 

educação através do desporto. Revela-se um condutor para mudar o 

paradigma da EF centrada no professor para uma conceção mais centrada nas 

necessidades individuais dos alunos. Siedentop (1994) apontou seis 

características fundamentais do MED: a época desportiva, a afiliação, a 

competição formal, os registos estatísticos, a festividade e o evento culminante. 

Apliquei assim quase todos os pressupostos do MED a exceção do evento 

culminante, por uma questão de tempo. Senti que durante este modelo tive 
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menos espaço de intervenção devido ao momentos de competição que era 

suposto cumprir, o que na minha opinião limitou um bocado a aprendizagem 

dos alunos, considero um ponto positivo o envolvimento dos alunos e a 

importância que estes davam aos papéis a desempenhar. Todos os alunos se 

envolveram nas tarefas de treinador, capitão e estatístico e cumpriram com os 

pressupostos dos diferentes momentos ao longo da UD. 

 

  “Modelo de Educação desportiva (MED)- Durante a unidade irei dividir 

a turma em três equipas e irei realizar uma competição entre as diferentes 

equipas. Durante a unidade as diferentes equipas irão realizar todos os papeis 

necessários a um jogo formal 

Modelo de instrução direta: Será utilizada a característica da instrução 

deste modelo nas aulas, sempre que for necessário introduzir algum conteúdo; 

Utilizado também na explicação dos exercícios; 

Modelo de Ensino do jogo para a compreensão: Será muito utilizado o 

jogo para o ensino desta modalidade; Desde as formas básicas de jogo até à 

situação formal de competição, para que os alunos percebam o que devem 

fazer e quando o devem fazer; 

Modelo do Questionamento: Os alunos serão confrontados com 

questões acerca do jogo de modo a fazê-los pensar sobre as suas ações.” 

UD-11ºD Corfebol 

 

Concluindo, penso que o professor não deve centrar-se apenas num 

modelo de ensino e esperar que este o leve aos objetivos planeados. As 

diferentes modalidades identificam-se pelas suas características, pela sua 

especificidade, podendo o professor recorrer a vários modelos ao mesmo 

tempo, implementando crenças e estratégias de diferentes modelos de ensino, 

com o objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem e criar um 

ensino eficaz. Desta junção de modelos surgem os modelos híbridos, em que o 

professor adequa os pontos positivos e elimina os pontos negativos de cada 

um desses modelos, tendo em consideração o contexto em que está inserido. 

Os modelos de ensino podem, assim, ser utilizados de forma combinada de 

acordo com os níveis de desempenho dos alunos, na resposta aos objetivos e 

conteúdos de ensino, sempre visando o sucesso dos alunos. 



31 
 

4.2.3. Gestão e Controlo da Turma 

 Bento (2003) refere que a formação dos alunos deve ser realizada em 

todo o tempo da aula, desde o primeiro até ao último minuto. Considero assim 

que se maximizar as atividades dos alunos, ligando com fluidez os vários 

momentos e atividades da aula, estamos perante uma prática de ensino eficaz. 

 O controlo e gestão da turma não foi um grande problema para mim, 

uma vez que os meus alunos, para além de trabalhadores e bem comportados, 

já tinham tido a experiência de trabalhar com um professor estagiário. Na 

primeira aula do ano letivo referi algumas regras que já tinham sido 

implementadas no ano transato. A lista de regras foi transmitida e explicada 

aos alunos verbalmente onde nenhum destes apresentou qualquer tipo de 

dúvidas. Foram assim falados temas como o Balneário, material desportivo, 

assiduidade e pontualidade, equipamento e valores. Ao longo da primeira aula 

também foram apresentados os conteúdos que iriam ser lecionados ao longo 

do ano. Como este era o primeiro contacto com a turma, e de forma a conhecer 

e caracterizar a turma em questão, foi entregue uma ficha de registo individual 

para os alunos preencherem com as suas informações pessoais. No final da 

aula foi realizada uma atividade onde os alunos revelavam alguns gostos e 

sonhos para o futuro e consoante essas respostas tinham de se juntar em 

grupos, desta forma consegui conhecer de uma forma mais profunda o grupo a 

minha frente. De referir que os alunos gostaram bastante e se sentiram 

bastante a vontade durante a atividade. 

 Durante a primeira aula de cada unidade didática fazia uma breve 

referência ao material que iriamos usar e como utilizá-lo corretamente. 

Preservar o material e usá-lo apenas com o consentimento do professor foram 

duas regras impostas aos alunos, indiferentemente da unidade didática 

lecionada. Tanto o material como o espaço de aula apresentavam-se bem 

conservados e em alguns casos quase novo, não apresentando qualquer 

problema ao longo do estágio. 

Na introdução às diferentes unidades didáticas, referia, também, o 

espaço onde se iriam desenrolar as aulas. Os espaços estavam determinados 

desde o início do ano letivo, no roulement. Sempre tive disponível o espaço 

programado no roulement, mas quando necessitava de trocar de espaço nunca 
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tive problemas, pois os professores do grupo de educação física mostravam-se 

sempre disponíveis em ajudar em todos os aspetos possíveis.  

 Rink (2014) refere que os professores devem de cumprir uma série de 

tarefas antes da aula, como a chamada e a certificação de que os alunos estão 

prontos para a prática e, no fim da aula, como uma pequena conversa com 

informações pontuais. Nunca realizei a chamada ao longo do ano letivo de 

forma a ter mais tempo de aula. Grande parte dos alunos chegava antes da 

hora prevista ao espaço da aula, o que me permitia, de imediato, perceber se 

estavam todos presentes. Quando identificava a falta de alguém ou de vários 

alunos, esperava pelo fim da aula e registava as presenças e as faltas no 

inovar.  

A montagem e arrumação do material foi uma rotina implementada em 

todas as aulas que foi sendo agilizada ao longo do ano. Os alunos 

colaboravam na montagem do material inerente aos exercícios realizados na 

aula e, no final das mesmas, arrumavam todo o material disperso pelo espaço 

aula. Sendo que no início do ano era necessário pedir a algum aluno que 

arrumasse o material, o mesmo não se verificou após o 1º período onde todos 

já sabiam que tinham de cooperar na arrumação deste. Antes do início da aula, 

começava a preparar o material, a medida que os alunos chagavam ajudavam 

a montar o que faltasse. Alguns alunos já ofereciam ajuda não precisando de 

pedir a sua colaboração.  

 

“A aula correspondeu ao pretendido mas penso que podia ter sido mais 

potenciada. Como tal da próxima vez devo planear melhor a disposição do 

material de forma a rentabilizar o espaço de aula. E desta forma os alunos 

terem mais tempo de exercitação.”  

11º-D Plano de Aula e Reflexão 71 e 72 (Atletismo) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido. Mas durante a aula senti que a 

gestão do material podia ter sido mais potenciada. Penso assim que devia ter 

usado mais um minitrampolim de forma a ter mais alunos a realizar a situação 

completa dos saltos.” 

11º-D Plano de Aula e Reflexão 83 e 84 (Ginástica) 
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Durante as aulas quando precisava de transmitir algo aos alunos 

bastava dizer “junta” e todos se aproximavam sem grandes demoras, quando 

era algo rápido relacionado com a tarefa ou para introduzir uma variante do 

exercício bastava dizer “para”, pois não havia necessidade de juntar a turma, já 

que se iria perder tempo para que a tarefa iniciasse novamente. Esperava que 

todos estivessem atentos e comunicava de uma forma sucinta. Este processo 

foi sendo aperfeiçoando ao longo do ano, uma vez que no início do ano os 

alunos demoravam mais tempo a juntar ou prestar atenção ao que queria 

transmitir. Para mudar este comportamento tive uma conversa com a turma no 

fim de uma aula explicando que o tempo da aula era pouca e deveríamos 

aproveitar ao máximo o tempo disponível, a reação dos alunos a está conversa 

foi positiva diminuindo assim o tempo de instrução antes e durante as tarefas 

de aula. 

As respetivas regras e rotinas, que foram aperfeiçoadas ao longo do 

ano, contribuíram para uma prática mais eficaz, resultando num maior tempo 

de exercitação por parte dos alunos. As questões de gestão e controlo foram 

as primeiras preocupações do ano, e estes hábitos levaram a um melhor 

funcionamento da aula. Desde o princípio que incuti nos alunos autonomia e 

responsabilidade, e estes cumpriram na maioria das vezes. Estes princípios 

foram aplicados em todas as turmas onde trabalhei, mesmo nas turmas de 2º 

ciclo onde, a minha intervenção foi mais curta, foi possível aplicar quase todos 

os princípios a cima referidos.  

 

“Os alunos cumpriram as regras estipuladas e os alunos que estavam de fora 

contavam voltas, mantendo os alunos ocupados não existiu tempo para 

comportamentos desviantes.” 

11º-D Plano de Aula e Reflexão 45 e 46 (Atletismo) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido, mas verifiquei que os alunos só se 

mostraram envolvidos na estação em que realizavam o salto completo, devo 

assim encontrar uma estratégia para manter os alunos mais envolvidos. Na 

parte de condição física deve recorrer a exercícios mais desafiantes e criar 

mais estações, assim como na estação do plinto devo criar mais estações para 

que o envolvimento dos alunos aumente.” 
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11º-D Plano de Aula e Reflexão 79 e 80 (Ginástica) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido, penso que todos os problemas 

identificados na última aula foram melhorados mas podem melhorar ainda 

mais. Continuei a sentir que o trabalho de condição física criava muito ruido 

como tal penso que devo aumentar ao número de TRX para que todos os 

alunos estejam em exercitação e assim reduzir o ruido.  

No resto das tarefas senti os alunos envolvidos e com vontade de trabalhar e 

apreender.” 

11º-D Plano de Aula e Reflexão 81 e 82 (Ginástica) 

 

4.2.4 Instrução Pedagógica  

 Segundo Rosado e Mesquita (2011), comunicar é um dos principais 

requisitos para a profissão docente, sendo um instrumento inquestionável na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem. O mesmo autor refere que a 

instrução apresenta um enorme destaque por ser o núcleo da informação em 

relação a matéria de ensino e aos objetivos. 

 É relevante refletir sobre os seguintes elementos, que constituíram o 

meu desempenho ao longo deste ano letivo, a instrução, o feedback, a 

demonstração e o questionamento. As estratégias que adotei e a forma como 

atuei no decorrer do EP foram influenciadas pelas reuniões, pelas trocas de 

informações com o NE e o PC, o meu comportamento foi alternando, de modo 

a aumentar a minha eficácia enquanto professor. Foi, portanto, um trabalho de 

evolução e reflexão de forma a melhorar o meu desempeno nestas categorias. 

 No ensino o termo instrução é utilizado quando se pretende transmitir 

informação. De acordo com Januário (1996) a apresentação da informação é o 

comportamento mais relevante da função de instrução. A instrução refere-se a 

comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor para 

transmitir informação relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino 

(Siedentop, 1991). Este comportamento é fundamental para a interação entre o 

aluno e o ensino e comprova que grande parte do ambiente geral da aula 
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depende da forma como o professor apresenta a informação aos alunos 

(Januário, 1996). A instrução foi, sem dúvida, um dos meus maiores desafios, 

sentindo desde o início a necessidade de o fazer da forma mais eficaz possível, 

tendo em conta a heterogeneidade da turma. Claro que vivências passadas 

como treinador foram uma ajuda, mas não o suficiente para ultrapassar as 

dificuldades que surgiram ao longo do ano.  

Rosado e Mesquita (2011) realçam que não importa apenas que o aluno 

esteja atento e receba informação ou que a compreenda e retenha; é preciso 

que o aluno a aceite, que seja persuadido e que adira afetivamente às 

situações de aprendizagem propostas. Sendo assim não queria apenas debitar 

informação enquanto os alunos ouviam, queria que estes entendessem o 

porquê e aceitassem, querendo cumprir o que eu pedia não só porque eu pedia 

mas porque sentiam que era relevante e tinha algum significado para eles.  

Segundo Rosado e Mesquita (2011), as situações de instrução, tem três 

momentos de emissão de informação, sendo eles antes da prática, onde são 

apresentadas as tarefas, explicações e demonstrações, durante a prática, onde 

se encaixam os feedbacks e após a prática, onde existe uma análise sobre as 

tarefas desenvolvidas.  

Rink (1994) declara que a apresentação de tarefas diz respeito à 

informação transmitida pelo docente aos seus alunos durante a prática motora 

acerca do que fazer e como fazer. O conteúdo informativo que integra pretende 

esclarecer o executante acerca do significado e da importância do que vai ser 

aprendido, dos objetivos a atingir e da organização da prática propriamente dita 

(Rink, 1993). A apresentação das tarefas deve ser transmitida de forma clara, 

objetiva, de modo a ser entendida pelos alunos. Penso que mesmo no início do 

EP consegui ser objetivo e eficaz a explicar as tarefas. No entanto, considero 

que por vezes não era claro o suficiente existindo alguns alunos que não 

percebiam o que eu pedia, para ultrapassar está dificuldade comecei a refletir 

sobre a heterogeneidade da turma e a forma como deveria explicar os objetivos 

e as tarefas da aula, adaptei assim o meu discurso a turma de forma a deixar 

claro quais eram os objetivos a atingir, pois sempre considerei importante que 

os alunos percebessem o porquê daquela situação de aprendizagem, que 

percebessem qual a sua ligação com a situação de jogo, e não se limitassem a 

reproduzir o que era explicado. Com o passar do tempo, comecei a entender 
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melhor o contexto em que estava inserido adaptando a minha linguagem e 

tornando-me mais claro para os alunos começando a desaparecer estás 

dúvidas no início da aula. De acordo com Rosado e Mesquita (2011), a forma 

como a instrução é efetuada interfere na interpretação que os alunos fazem, 

influenciando a realização das tarefas. 

 

“No meu entender penso que as minhas intervenções e feedbacks não 

foram ajustadas em quantidade e qualidade na parte inicial da aula, devo assim 

potenciar a parte inicial da aula para fazer correções mais técnicas. Ao longo 

da aula acho que consegui ajustar as minhas intervenções mas mesmo assim 

podem ter mais qualidade” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 55 e 56 (Basquetebol) 

 

“Em relação a minha ação na aula continuo a pensar que posso 

melhorar a minha intervenção recorrendo ainda mais a demonstração e 

aplicando um linguagem mais simples para explicar as coisas. No que diz 

respeito a quantidade de intervenção penso que é adequado.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 57 e 58 (Basquetebol) 

 

“Em relação a minha ação na aula continuo a pensar que posso 

melhorar a minha intervenção mas já consigo ser explícito recorrendo a 

demonstração e usando uma linguagem mais adequada aos alunos.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 89 e 90 (Basquetebol) 

 

De forma a combater possíveis falhas na apresentação das tarefas, 

tentei ao máximo seguir os passos defendidos por Rosado e Mesquita (2011), 

sendo eles a orientação dos alunos para os objetivos das situações de 

aprendizagem, apropriar a informação numa sequência lógica, dotar a 

apresentação com exemplos corretos e errados, personalizar a apresentação 

de tarefas, repetir em casos de dúvidas e utilizar o questionamento de forma a 

tornar a apresentação mais participativa e dinâmica. No início do estágio estas 

eram uma das grandes preocupações do PC e foram tema em muitas reuniões 

do nosso NE, todos os conselhos e ajudas transmitidos pelo PC nestas 
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reuniões também tiveram uma enorme importância para colmatar falhas neste 

campo.  

Em relação à demonstração, estudos provam que a utilização desta 

estratégia diminui o tempo necessário para atingir determinado nível de 

performance, comparando com a prática ausente desta estratégia instrucional 

(Temprado, 1997, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 96). Durante esta 

jornada forma varias as vezes em que demonstrei determinadas habilidades 

motoras. Como nos indica Rosado e Mesquita (2011), com alguma frequência, 

deverá ser o professor a realizar a demonstração, já que isso pode contribuir 

para a criação de uma imagem mais positiva de si e da atividade desportiva em 

causa. Desta forma quando achava necessário recorria a demonstração de 

forma a tornar a minha instrução mais eficaz e clara para que todos os alunos 

compreendessem. Nas modalidades que eu não dominava procurava treinar as 

habilidades motoras que iria demonstrar na aula, estes treinos eram feitos com 

ajuda dos meus colegas de estágio onde nos corrigíamos de forma a 

proporcionar aos alunos o melhor modelo possível, de referir que em muitas 

reuniões do NE o PC incentiva bastante a utilização da demonstração pois 

dizia que uma imagem tinha muito mais impacto nos alunos conseguindo assim 

transmitir a informação pretendida. Segundo Mesquita (2005), a demonstração 

deve ser efetuada por um bom modelo que dê destaque à informação mais 

importante. Outra estratégia que utilizei, que também era uma recompensa 

para os alunos, foi sempre que corrigia um aluno e este compreendia a 

correção e, consequentemente, melhorava a resposta motora, pedia para este 

reproduzir a habilidade ou ação tática para os seus colegas, servindo de 

modelo para a turma. 

 

“Senti também que as minhas intervenções durante a aula não tiveram 

efeitos em todos os alunos, mesmo tendo alterado a minha linguagem e os 

termos durante a aula como tal penso que tenho de recorrer a demonstração 

mais vezes.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 35 e 36 (Badminton) 
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“Mais uma vez não consegui observar respostas positivas em todos os 

alunos após as minhas intervenções, tendo assim de aumentar o número de 

demonstrações e de intervenções durante os exercícios.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 37 e 38 (Badminton) 

 

“Em relação as correções e instruções que forneço penso que tem mais 

efeito se forem acompanhados de demonstração. Portanto vou tentar recorrer 

mais a demonstração e menos ao feedback verbal.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 39 e 40 (Badminton) 

 

 

“Em comparação com aula anterior senti que consegui intervir de forma 

mais eficaz conseguindo utilizar uma linguagem mais própria para os alunos, 

também penso que o facto de recorrer a demonstração me ajudou muito 

durante aula.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 77 e 78 (Ginástica) 

 

“No que diz respeito aos meus feedbacks penso que o impacto destes 

foi muito maior no comportamento dos alunos, uma vez que a demonstração 

me ajudou a passar a mensagem pretendida e facilitou a sua compreensão.” 

11ºD-Plano de Aula e Reflexão 81 e 82 (Ginástica) 

 

O questionamento revelou-se uma ferramenta muito interessante ao logo 

desta jornada. Era através do questionamento que percebia se os alunos 

realmente entendiam a informação que pretendia transmitir. Em certos 

momentos pensava que não tinha sido claro e que os alunos não atingiam os 

objetivos pretendidos por causa da minha instrução. O questionamento veio de 

certa forma clarificar este mito, a medida que fui utilizando o questionamento, 

percebi que o facto de os alunos não fazerem o que era suposto derivava das 

suas dificuldades motoras e não da falta de entendimento. Uma das minhas 

maiores preocupações era que os alunos compreendessem bem os objetivos e 

porque das tarefas que eram desenvolvidas ao longo da aula, em concordância 

com isto em todas as aulas e principalmente em situação de jogo, sempre que 

parava para fazer uma correção, perguntava aos alunos o que estava errado. 
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Em vez de interromper e dar o feedback de imediato, permitia que os alunos 

refletissem dando-lhes apenas algumas indicações que algo estava errado, 

após o aluno encontrar o erro pretendia que fosse o mesmo a chegar a 

correção, claro que este processo era mediado por perguntas que guiavam o 

aluno até a correção pretendida. Numa fase inicial os alunos não conseguiam 

identificar os erros nem encontrar soluções mas, com o passar do tempo, em 

cada uma das modalidades abordadas, os alunos tornavam-se capazes de 

identificar os erros, tanto em termos técnicos como táticos. Mesmo que não 

fossem capazes de concretizar na prática o que lhes era pedido, eles 

percebiam o que deveriam fazer para que os objetivos fossem concretizados e 

isso acabou por se tornar uma mais-valia para o entendimento e funcionamento 

do jogo em todas as modalidades abordadas.  

No fim da realização de uma tarefa motora, o aluno deve, para que o seu 

desempenho seja melhorado receber um conjunto de informações acerca da 

forma como realizou a ação (Rosado & Mesquita, 2011). Segundo Januário 

(1996), o feedback define-se como sendo a intervenção do professor face ao 

desempenho do aluno, sendo uma das variáveis na predição para se conseguir 

um ensino eficaz (Mesquita, 2005) e “é lugar-comum referenciar o feedback 

como uma mais-valia do professor no processo da interação pedagógica” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 82). 

Após a realização de uma tarefa motora o aluno deve receber 

informação sobre como a executou, para que possa melhorar o seu 

desempenho. “O feedback é definido pelo comportamento do ensino que 

consiste na reação do professor (em geral verbal, mas podendo ser também 

não verbal) à prestação académica do aluno, intervindo no processo de 

aprendizagem com a função de avaliar a prestação, de a descrever, de a 

prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou como fez” como refere 

Januário (1996). Metzler (2011) defende que se deve dar o feedback no 

momento da ação, que o feedback específico é mais eficaz e que quanto mais 

capazes são os alunos, menor é a necessidade de emitir feedback, mas maior 

é a importância da sua especificidade. Existem duas categorias do conteúdo 

informativo de feedback, sendo elas o conhecimento da performance e o 

conhecimento do resultado. O conhecimento da performance remete para a 

informação centrada na execução dos movimentos, ou seja, para o processo, e 
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o conhecimento do resultado é referente à informação relativa ao resultado 

pretendido através da execução da habilidade (Fishman & Tobey, 1978, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011).  

No decorrer do meu EP privilegiei o feedback centrado no conhecimento 

da performance, pois acho fundamental que os alunos percebam e realizem 

corretamente as habilidades motoras, em detrimento do resultado da ação. 

Maior eficiência do movimento vai implicar maior eficácia e, portanto, o aluno 

estará mais perto do sucesso. Se pensarmos de modo contrário, tal não faria 

sentido. O feedback coletivo era menos utlizado que o feedback individual. O 

feedback coletivo era particularmente utilizado no final da aula, nas transições 

entre exercícios e quando achava apropriado que todos ouvissem uma 

determinada correção. O feedback individual era sempre usado durante 

realização das tarefas para informar os alunos acerca da sua performance e o 

que deveriam melhorar. Ambos eram emitidos em grande abundância, 

preocupando-me em realizá-lo no momento certo pois, segundo Metzler (2011), 

o feedback imediato é mais eficaz que o feedback atrasado. 

 Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2011) afirmam que 

o professor deve seguir uma sequência de comportamentos para emitir um 

feedback pedagógico: “observação e identificação do erro na prestação; 

tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um 

encorajamento ou uma informação); feedback pedagógico informativo; 

observação nas mudanças no comportamento motor do aluno; eventual 

observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico”. O feedback resulta, assim, de uma série de tomadas de decisão 

oportunas com base numa seleção e num processamento da informação 

pertinente recolhida durante uma observação, envolvendo a análise da 

resposta do aluno, assim como o ambiente em que a mesma se desenvolve 

(Rosado & Mesquita, 2011). Mesmo sabendo da importância do ciclo de 

feedback, uma vez que já sou treinador a 3 anos, no início do ano não 

consegui cumprir este ciclo. Emitia feedback a um aluno e automaticamente 

virava-me para outro local, para ver se tudo estava a correr bem preocupando-

me com a gestão da aula ou emitindo um feedback a um novo aluno. A meio do 

2º período e após algumas reflexões e chamadas da de atenção do PC 

compreendi a importância de cumprir este ciclo, sendo assim comecei a prestar 
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mais atenção, esperando nova ação do aluno em causa após a emissão do 

feedback. Em alguns alunos o facto de cumprir este ciclo de feedback era 

bastante significativo, pois ao perceberem que me importava com a sua 

evolução estes tornaram-se muito mais motivados e envolvidos.   

 O feedback pode ser caraterizado em relação à sua natureza, dividindo-

se em descritivo, prescritivo, interrogativo ou avaliativo. O feedback descritivo 

refere-se à informação precisa sobre a ação já realizado pelo aluno, enquanto 

que o FB prescritivo refere-se a informações acerca do comportamento 

desejado (Fishman & Tobey, 1978; Rosado & Mesquita, 2011). O feedback 

interrogativo surge como uma forma de estimular os atletas para uma atividade 

cognitiva complexa de autoavaliação e autocorreção (Rosado e Mesquita, 

2011). Por fim, o feedback avaliativo refere-se a uma apreciação do professor 

em relação à execução do aluno, podendo esta ser positiva ou negativa 

(Mesquita & Graça, 2011). Os diferentes tipos de feedback não foram aplicados 

de igual forma, mas sempre apliquei o tipo de feedback que considerava mais 

pertinente a situação de aprendizagem e ao aluno em questão. Tenho noção 

que ao longo deste ano utilizei bastante o feedback interrogativo, pois pretendia 

que os alunos percebem o porque do erro e de que forma o deveriam corrigir 

para atingir os objetivos pretendidos, este tipo de feedback foi principalmente 

utilizado em situações de jogo.  

 

“Acho que os meus feedbacks e instruções conseguiram ter algum efeito no 

comportamento e execução dos alunos mas podem melhorar.” 

11ºD- Plano de Aula e Reflexão 51 e 52 (Basquetebol) 

 

“Senti que os alunos responderam bem aos meus feedbacks conseguindo 

assim através da demonstração e instrução explicar aos alunos o que pretendia 

e estes executarem da forma que pretendia.” 

11ºD- Plano de Aula e Reflexão 59 e 60 (Basquetebol) 

 

 “No que diz respeito as minhas correções e feedbacks penso que devia ter 

recorrido mais a demonstração para simplificar as correções que forneci, mas 

também senti que os meus feedbacks tiveram mais impacto no comportamento 

dos alunos, podem assim ser potenciados com recurso a demonstração.”  
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11ºD- Plano de Aula e Reflexão 79 e 80 (Ginástica)  

 

“No que diz respeito aos meus feedbacks penso que o impacto destes foi muito 

maior no comportamento dos alunos, uma vez que a demonstração me ajudou 

a passar a mensagem pretendida e facilitou a sua compreensão.” 

11ºD- Plano de Aula e Reflexão 79 e 80 (Ginástica) 

 

4.2.4. Processo de Avaliação 

Segundo Bento (2003), a planificação e a realização em conjunto com a 

análise e avaliação do ensino são consideradas como tarefas centrais do 

professor. Rink (1993) afirma que este é um dos papéis do professor na escola, 

sendo que a avaliação da eficácia do processo curricular e de ensino faz parte 

do seu conjunto de funções. A avaliação é um componente integrante e 

regulador das práticas pedagógicas, mas assume, também, uma função de 

autenticação das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas 

(Abrantes, 2002). Segundo Bento (2003), o processo de avaliação resulta de 

três momentos: “1º. No decurso da aula. Aqui não se pode falar propriamente 

de análise e avaliação de ensino. Contudo, não podem ser subvalorizadas 

aquelas observações que revelam, imediatamente, ao professor o grau de 

ressonância das suas propostas, a qualidade de estruturação do ensino e o 

nível das atividades 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 uma vez as aulas em 

revista e se registam os seus resultados”. 

Na nossa disciplina os domínios normalmente relacionam-se com a 

componente motora, a sócio afetiva e a cognitiva (Gonçalves et al. 2010). No 

agrupamento de escolas do Castelo da Maia, os critérios estabelecidos pelo 

grupo de educação física atribuem 75% ao domínio psicomotor e cognitivo, que 

se enquadram no domínio A, sendo que o domínio psicomotor vale 55% e o 

domínio cognitivo 20%, os restantes 25% são atribuídos ao domínio sócio 

afetivo, que se enquadra no domínio B. Sendo o domínio psicomotor o mais 

relevante dos três.  
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Existem duas formas de avaliação a avaliação criterial e a avaliação 

normativa. A avaliação criterial “é aquela em que se comparam os resultados 

alcançados com os previamente estabelecidos. Neste caso, a avaliação do 

aluno traduz a distância a que se encontra do padrão de aproveitamento 

determinado – a sua performance. (…) Este tipo de avaliação faz-se em função 

das ações de cada aluno, considerado individualmente e não em comparação 

com os outros. Normalmente, é usado este tipo de avaliação no momento dos 

testes e provas, pois o professor define quais os critérios de avaliação que as 

respostas têm de ter, comparando o conteúdo das respostas dadas com esses 

critérios” (Gonçalves et al. 2010). A avaliação normativa pressupõe a 

comparação de alunos. Para Gonçalves (1997), esta avaliação situa a 

execução do aluno em termos de posição relativa que alcança em relação ao 

grupo, comparando os seus desempenhos com os do grupo. Este tipo de 

avaliação possibilita, tal como afirma Aranha (2004), que seja feita uma 

comparação das prestações dos alunos entre si, organizando-as 

hierarquicamente do mais apto para o menos apto. A avaliação normativa 

apesar de admitir uma classificação, só permite saber se um aluno é mais apto 

do que outro mas não se sabe o que vale relativamente a uma lista de critérios 

definidos, isto é não permite reconhecer os níveis de sucesso existentes, 

Nos diferentes momentos de avaliação ao longo do EP utilizei a 

avaliação criterial. Este tipo de avaliação permitiu-me abordar cada aluno, 

olhando para o processo de aprendizagem como um processo individual. 

Adaptei as condições de aprendizagem de acordo com o aluno, atendendo às 

necessidades de cada um, com o objetivo que todos atingissem os objetivos 

propostos. Os critérios presentes nas tabelas de avaliação eram selecionados 

tendo em conta os planos nacionais de educação física e as metas mínimos 

elaborados pelo grupo de educação física. Penso que desta forma consegui ao 

longo do ano realizar um processo de avaliação mais justo, respeitando as 

individualidades de cada aluno. Concentrei-me mais no processo desenvolvido 

por cada aluno e menos no resultado final.  

O meu EP teve quatro momentos distintos de avaliação: a avaliação 

diagnóstica, a avaliação Formativa, a avaliação sumativa e a autoavaliação. 
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4.2.4.1. Avaliação Diagnostica 

De acordo com (Gonçalves et al. 2010) a avaliação diagnostica “permite 

identificar as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e 

colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas 

capacidades. Ou seja, é preciso fazer aprender e quem tem dificuldades tem o 

direito de ser apoiado, procurando as soluções mais adequadas depois de 

identificadas as suas dificuldades.” Aranha (2004) afirma que é através desta 

primeira avaliação que o professor elabora os objetivos, estratégias e 

metodologias para iniciar o processo de ensino-aprendizagem. Reforçando a 

informação anterior, Rosado e Colaço (2002) suportam que esta avaliação 

realiza-se, normalmente, no início do ano ou de uma unidade de forma a 

selecionar objetivos de acordo com o desempenho dos alunos e, dessa forma, 

formular um prognóstico acerca dos conteúdos a lecionar. 

As avaliações diagnósticas foram realizadas na primeira aula de cada 

unidade, de forma a situar os alunos num certo nível de desempenho e 

começar a desenvolver as estratégias de aprendizagem e as metas que cada 

aluno teria de atingir. No entanto, em certas modalidades tal procedimento não 

existiu, uma vez que o PC achou que seria desnecessário, porque a unidade 

possuía um número reduzido de aulas ou então porque era o primeiro contacto 

dos alunos com a modalidade em questão. Sendo assim não se realizou 

avaliação diagnostica nas unidades de ginástica (que consistia em saltos de 

minitrampolim), atletismo (que a matéria lecionada foi barreiras e salto em 

comprimento) e corfebol. Para colmatar a existência de avaliação diagnostica 

no final da primeira aula fazia uma reflexão do desempenho dos alunos e 

situava-os por níveis de desempenho. As restantes modalidades foram alvo de 

avaliação diagnóstica. As Unidades Didáticas destas modalidades só eram 

elaboradas após a realização das respetivas avaliações diagnósticas. Assim, 

esta avaliação foi bastante importante para o planeamento destas matérias. Os 

instrumentos utilizados na avaliação diagnostica foram a observação direta e 

as respetivas fichas de avaliação diagnostica. Estás fichas eram elaboradas em 

conjunto pelo NE, ondem era criados níveis de desempenho tendo em 

consideração os planos nacionais de educação física e objetivos estabelecidos 

pelo grupo de educação física. No início do ano, senti dificuldades quando fui 
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confrontado com as avaliações diagnósticas era complicado criar os níveis de 

desempenho, devido a minha falta de experiencia e no processo de 

observação também sentia muitas dúvidas e incertezas em relação ao que 

acontecia a minha frente. A atribuição de um nível de desempenho aos alunos 

não foi, portanto, uma tarefa fácil. Com o passar do tempo, começou a ser mais 

fácil criar e situar os alunos nos respetivos níveis de desempenho, focava-me 

em pontos mais relevantes e essenciais, tornando a avaliação diagnóstica, 

assim, num processo mais simples e organizado. 

 

“No início da aula senti-me um bocado perdido, visto que tinha de controlar o 

tempo de trabalho dos alunos que realizavam o circuito de condição física e ao 

mesmo tempo avaliar quem estava a realizar jogo. No decorrer da aula acho 

que consegui melhorar mas continuando a dar mais atenção a uma das 

tarefas.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 7 e 8 (futebol) 

 

“No que diz respeito ao instrumento de avaliação diagnostico penso que não foi 

muito eficaz e apropriado. Devo assim criar um instrumento mais apropriado ao 

nível da turma e que foque mais a componente tática do jogo e menos os 

elementos técnicos, para deste modo realizar uma avaliação mais rápida e que 

diferencie os alunos mais eficazmente em grupos de desempenho.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 27 e 28 (badminton) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido, como tal penso que o planeamento dos 

grupos da avaliação diagnostica facilitou em muito parte de gestão e 

organização da aula. Penso também que os grupos estavam equilibrados o que 

facilitou o decorrer da aula e a situação de jogo de 3x3, facilitando a avaliação 

diagnostica situando os alunos nos seus respetivos níveis de forma mais 

eficiente.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 49 e 50 (basquetebol) 
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4.2.4.2. Avaliação Formativa 

A avaliação formativa foi uma avaliação realizada ao longo de todo o ano 

é portanto, uma avaliação contínua. Este tipo de avaliação permite ao professor 

visualizar o desempenho dos alunos nas diferentes tarefas, as suas atitudes 

em contexto de aula e a cooperação dos alunos dentro dos diferentes grupos 

de trabalho. A avaliação formativa possibilita ao professor avaliar os alunos no 

contexto diferente da avaliação sumativa. Em concordância com Ribeiro e 

Ribeiro (1990) a avaliação formativa deve acompanhar sempre todo o processo 

de ensino-aprendizagem, uma vez que permite identificar as aprendizagens 

bem-sucedidas e as que provocam dificuldades, para que essas possam ser 

ultrapassadas e os alunos sejam levados à proficiência e ao desempenho. É 

neste momento de avaliação que o professor deve dar a conhecer o caminho 

ao aluno, interpretando os seus desempenhos, fazendo-o perceber o que está 

a fazer corretamente e erradamente (Gonçalves et al., 2010). Segundo Aranha 

(2004, cit. por Gonçalves et al., 2010), a avaliação formativa deve aplicar-se em 

todos os momentos, aulas. Complementando a informação anterior, Rosado e 

Colaço (2002) consideram que os alunos devem ser avaliados ao longo das 

aulas, à medida que fazem os exercícios, sem “pressão”. 

A avaliação formativa foi importante na minha eficácia enquanto 

professor. Foi através da observação dos alunos e da posterior reflexão que 

identifiquei o progresso dos alunos, ajudando-me a encontrar o momento certo 

para a introdução de novos conteúdos. De acordo com a ideia anterior 

Estanqueira (2010) afirma que “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 um fim”. Se as dificuldades fossem visíveis, a unidade didática 

era alterada e determinado elemento seria exercitado por mais tempo, 

atrasando a introdução de um novo conteúdo. Se, por outro lado, as facilidades 

fossem visíveis, era antecipada a introdução de uma nova habilidade. A 

avaliação formativa permitiu-me, também, recolher informações que me 

auxiliaram na avaliação sumativa conseguindo realizar uma avaliação mais 

justa do processo realizado pelos alunos. Facilitou-me também a avaliação de 

alunos que, por lesão ou doença, não puderam realizar a avaliação sumativa. 
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O processo da avaliação formativa não se limita apenas a avaliação das 

habilidades motoras, também são avaliados a cultura desportiva, o domínio 

psicossocial e as capacidades coordenativas e condicionais. 

4.2.4.3. Avaliação Sumativa 

 Gonçalves et al. (2010), defende que a avaliação sumativa surge como 

um juízo global sobre o progresso dos conhecimentos, das competências, das 

capacidades e das atitudes dos alunos e possui uma vertente classificativa. 

Aranha (2004, cit. por Gonçalves et al., 2010) defende que a AS possibilita a 

comparação dos resultados da AD com a sua prestação no fim da unidade. 

Rink (2014) consolida esta informação ao afirmar que a AS acontece no fim da 

unidade de instrução ou no fim do ano letivo e mostra se os objetivos traçados 

foram atingidos. 

Para os alunos, seria no dia da avaliação que as suas notas iriam ficar 

definidas, no entanto isto não correspondia a verdade uma vez que no decorrer 

das unidades era realizada avaliação formativa. Percebi que em alguns alunos 

havia um momento de tensão em torno da avaliação sumativa e procurei 

quebrar por completo este estigma, através de uma conversa com a turma para 

que percebessem que a avaliação era continua. Com está conversa pretendi 

que os alunos desfrutassem da aula, numa perspetiva de continuar com a 

aprendizagem e de mostrarem a evolução alcançada ao longo da UD. 

Nos jogos desportivos coletivos a avaliação sumativa era realizada em 

situação de jogo, uma vez que em todas as aulas os alunos eram confrontados 

com a situação de jogo em que eram avaliados. Decidi que no início da aula da 

avaliação era realizado um exercício mais analítico para que os alunos 

realizassem a ativação mas também com o objetivo de avaliar alguns 

elementos técnicos. Recorri a esta estratégia devido à construção de equipas 

por níveis de desempenho, pois sabia que era pouco provável conseguir 

observar todos os conteúdos presentes na grelha de avaliação em alunos 

menos aptos. O instrumento utilizado era uma grelha de avaliação onde 

estavam presentes todas as habilidades motoras lecionadas e os respetivos 

descritores de desempenho. As notas eram atribuídas numa escala de 1 a 20 

para as diferentes habilidades a observar. A média das componentes técnicas 

valia 30% e a média das componentes táticas valia 70% da nota do domínio A. 
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Valorizei assim a componente tática dos diferentes jogos desportivos coletivos, 

está decisão foi feita em concordância com o objetivo final das unidades 

didáticas.  

Em relação as modalidades individuais o procedimento era idêntico, uma 

vez que em todas as aulas os alunos exercitavam o contexto em que iam ser 

avaliados, para que desta forma se sentissem confortáveis no momento de 

avaliação. A grelha de avaliação possuía todas as habilidades a observar e as 

notas eram atribuídas de 1 0 20, sendo que no fim era realizado a média de 

todos os elementos de forma a obter a nota final do domínio A.  

A avaliação sumativa é, assim, pontual e classificativa. Não há controlo 

do processo de ensino-aprendizagem, verificando-se, apenas, se houve 

sucesso ou insucesso escolar. “A avaliação sumativa fornece um resumo da 

informação disponível, precede a um balanço de resultados no final de um 

segmento extenso de ensino” (Rosado e Colaço, 2002). 

 

“Sendo este um segundo momento de avaliação, já me senti mais 

confortável e capaz de avaliar todos os alunos em situação de jogo. Senti que o 

facto de alterar o meu posicionamento ao longo da avaliação permitiu observar 

de forma mais criteriosa certos comportamentos a observar, percebi também 

que o nosso posicionamento deve depender do que queremos observar. 

No que diz respeito aos grupos de trabalho, foram mais equilibrados 

neste segundo momento de avaliação facilitando o processo de avaliação, 

penso também que juntar alunos do grupo elementar ao grupo básico facilita a 

avaliação destes mesmos pois o número de ações a observar aumenta tendo 

mais hipóteses de observar os comportamentos esperados.”    

11ºD Plano de Aula e Reflexão 25 e 26 (futebol) 

 

“O facto de ter dois espaços disponíveis facilitou a avaliação pois os 

alunos tiveram mais tempo de avaliação executando mais vezes as habilidades 

técnico-táticas pretendidas. 

Durante a avaliação penso que tive um posicionamento correto de forma 

a conseguir ver todos os alunos em situação de avaliação, mas quando surgia 

alguma dúvida deslocava-me pelo espaço de forma a ver mais perto o aluno 

em questão. Concluo assim que a minha estratégia para a avaliação foi bem 
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conseguida não tendo situações negativas e dificuldades a apontar. Sendo 

assim, se possível, vou tentar implementar estratégias parecidas nas próximas 

avaliações.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 43 e 44 (badminton) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido conseguindo assim avaliar todos os 

alunos em quase todos os parâmetros. Penso que os grupos planeados foram 

adequados de forma a ser equilibrado e justo para todos os alunos. Senti que 

os alunos acusaram a pressão do momento de avaliação, devo assim refletir de 

que forma posso ajuda-los a ultrapassar este obstáculo.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 61 e 62 (basquetebol) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido conseguindo assim avaliar todos os 

alunos em quase todos os parâmetros. Penso que os grupos planeados foram 

adequados. Penso que os alunos praticarem antes da avaliação foi bastante 

positivo para os alunos.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 75 e 76 (Atletismo) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido. Penso que a estratégia usada na 

avaliação foi eficaz e justa. Todos os alunos conseguiram praticar os saltos 

antes da avaliação. Durante a avaliação todos os alunos tiveram o mesmo 

número de oportunidades para realizar os saltos, conseguindo realizar tudo 

dentro do tempo de aula.  

Em relação ao meu posicionamento penso que foi adequado pois 

consegui avaliar todos os parâmetros que pretendia, para além disto filmei a 

avaliação o que me facilitou o processo, realizando algumas alterações a 

avaliação por observação direta tornando assim o processo mais justo.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 85 e 86 (Ginástica) 

 

4.2.4.4. Autoavaliação 

Para concluir a autoavaliação era realizada pelos alunos do 11º D 

através de uma ficha elaborada pelo grupo de educação física. A ficha foi 

preenchida no fim dos três períodos escolares. Em cada período, os alunos 
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tinham que completar uma grelha, dividida nos três domínios, com o 

conhecimento das respetivas percentagens. O aluno moderno tem de ser 

capaz de aquilatar o seu valor, de dizer «o que vale, o que merece» ” 

(Gonçalves et al. 2010). Rink (2014) defende que se a informação acerca da 

avaliação não for partilhada com os alunos, esta não representa um bom 

investimento do tempo de prática. “Neste sentido, atribuir ao aluno uma 

verdadeira autonomia no seu projeto escolar é reconhecê-lo como sujeito e 

este reconhecimento da sua identidade é indispensável para que ele possa 

formar-se. (…) Assim, a autoavaliação consiste, essencialmente, num processo 

de regulações dinâmicas e interativas de formação, não podendo reduzir-se a 

uma simples instrumentação externa” (Gonçalves et al. 2010). Em 

concordância com que foi referido anteriormente, os alunos antes de 

preencherem a ficha de autoavaliação tinham conhecimento das notas das 

diferentes UD onde eram informados a cerca da avaliação das diferentes 

componentes, podendo assim refletir acerca do seu desempenho na disciplina 

de EF. 

 

“A aula correspondeu ao pretendido. A estratégia implementada para a 

realização da autoavaliação teve sucesso não existindo problemas a referir. 

Foi uma aula diferente das normais, pois existiu mais tempo e espaço 

para interagir com os alunos, tendo sido muito positiva a atividade planeada 

para a última aula.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 47 e 48 (autoavaliação) 

 

“A aula correspondeu ao pretendido, os alunos preencheram a ficha de 

autoavaliação sem muito ruido criando um ambiente positivo e autonomia.” 

11ºD Plano de Aula e Reflexão 99 e 100 (autoavaliação) 

4.2.5. Observação 

Sarmento (2004) afirma que a observação é um instrumento importante 

na eficácia do processo pedagógico e humano e a sua prática demonstra 

seguimento da aprendizagem como parte integrante do processo de 

desenvolvimento, constituindo-se como um meio para os profissionais agirem 

criticamente sobre os comportamentos. “Em todos os sistemas de Formação 
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de Professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido uma 

estratégia privilegiada, na medida em que se lhe atribui um papel fundamental 

no processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação” (Martins, 2001). As normas do EP colocam a observação como uma 

das tarefas obrigatórias do EE, realçando a sua importância para o professor. 

 No início das aulas, em reunião com a PC, foi referido que cada EE 

deveria assistir a todas as aulas de todos os colegas do núcleo ao longo do EP. 

Ao longo do ano a nossa atenção estava na aula em geral, com o objetivo de 

analisarmos todos os acontecimentos relevantes, com vista a uma reflexão no 

final das aulas e nas reuniões que realizamos ao longo do ano. Como tal era 

importante fazer um registo informal sobre o que considerava menos positivo 

de forma a informar os meus colegas. Está prática revelou-se muito positiva, 

pois em grupo tentávamos encontrar soluções de forma a colmatar as 

diferentes falhas que fomos apresentando ao longo do ano. De referir que a 

frontalidade e honestidade presentes nas reuniões foram cruciais para o meu 

desenvolvimento profissional, pois foi através dos conselhos e ajudas do NE 

que consegui evoluir.  

Foram assim observados diferentes temas, sendo os mais importantes o 

feedback, o comportamento do professor, a gestão da aula e comportamento 

dos alunos. 

No terceiro período o PC aconselhou-nos a aplicar uma ficha de 

observação onde era realizado uma “time line” da aula era assim contabilizado 

o tempo de empenhamento motor específico e não específico, o tempo de 

instrução e o tempo de organização. Este tipo de observação fornecia dados 

bastante interessantes, que nos permitiu desenvolver estratégias de forma a 

rentabilizar ainda mais o tempo de aula. 

Existe uma enorme diferença entre assistir à aula através de uma grelha 

e assistir à aula de uma forma menos formal. Durante a observação através de 

uma grelha (i.e. observação sistemática), limitamos a nossa atenção aos 

objetivos desta e acabamos por não perceber outras ocorrências que poderão 

ser igualmente importantes. Na observação com ausência de um tema e de um 

instrumento específico (i.e. observação não sistemática), a nossa visão torna-

se global e a capacidade de reflexão aumenta. Rink (1993) defende que 

diferentes técnicas de observação fornecem ao observador diferentes tipos de 
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informação. Ambos os métodos de observação são, sem dúvida, importantes. 

No entanto, considero que a observação menos formal teve maior impacto no 

meu desenvolvimento como professor.  

Posso afirmar que as diferentes observações realizadas ao longo do EP 

foram bastante pertinentes para o meu desenvolvimento profissional. Estas 

permitiram-me refletir acerca de aspetos importantes relacionados com o 

processo de ensino-aprendizagem, reformulando a minha ação enquanto 

professor. Mais do que isso, sinto também que ajudei os meus colegas a 

evoluir enquanto docentes e eles ajudaram-me a mim. 

4.2.6. Reflexão 

 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, 1996b). 

 O processo de reflexão apresenta três momentos distintos a reflexão na 

ação, “se refletirmos no decurso da própria ação, sem a interrompermos, 

embora com breves instantes de distanciamento, e reformularmos o que 

estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como fazemos na interação 

verbal em situação de conversação, estamos perante um fenómeno de reflexão 

na ação “ (Alarcão, 1996a); a reflexão sobre a ação, “se reconstruirmos 

mentalmente a ação para tentar analisá-la retrospetivamente, então estamos a 

fazer uma reflexão sobre a ação.” (Alarcão, 1996a); e a reflexão sobre a 

reflexão na ação, “processo que leva o profissional a progredir no seu 

desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer (…) ajuda e 

determina as nossas ações futuras, a compreende futuros problemas ou a 

descobrir novas soluções” (Alarcão, 1996a). 

Ao longo do estágio realizei inúmeras vezes a reflexão sobre a ação, 

pois no fim de cada aula era realizada a reflexão sobre a aula. Este processo 

foi evolutivo ao longo EP, uma vez que no início descrevia mais do que o que 

refletia, mas com a ajuda dos PC e dos meus colegas fui melhorando o meu 

espírito crítico e consequentemente a minha capacidade de refletir. Nestas 

reflexões após aula focava-me essencialmente nos acontecimentos da aula e 
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estratégias usadas, e de que forma estas poderiam ser melhoradas para 

realizar uma prática de ensino mais eficaz, também identificava algumas 

lacunas apresentadas durante a aula e tentava encontrar soluções para tais 

problemas.  

Para além de uma reflexão sobre a ação realizada por mim, foram 

assíduos os momentos de reflexão em grupo. Nestes períodos de reflexão, as 

críticas construtivas eram facilmente aceites no NE. A confiança existente no 

núcleo possibilitava a troca de ideias, de forma a encontrar soluções para os 

nossos problemas. Os conhecimentos eram partilhados, acabando por se criar 

um ambiente de partilha e amizade, o que me ajudou bastante no meu 

desenvolvimento como professor. Espero que os meus colegas tenham sentido 

o mesmo e que eu os tenha conseguido ajudar como eles a mim.  

As reflexões tiveram bastante importância na preparação do processo de 

ensino-aprendizagem. Por fim, “aprende-se a fazer fazendo. Mas também 

refletindo. À luz do que já se sabe. Com vista à ação renovada. E neste 

processo de ação-reflexão se desenvolve o saber profissional” (Infante et al, 

1996). 
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4.3 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

A minha participação na escola e as relações estabelecidas com a 

comunidade permitiram-me viver sentir-me parte da comunidade escolar. 

Considero que minhas ações fora do contexto aula foram bastante relevantes 

para o meu desenvolvimento profissional, permitiram-me adquirir capacidades 

pessoais e sociais que me valorizaram significativamente, cumprindo, assim, 

mais um dos objetivos do EP. 

Cunha (2008) defende que a profissão docente requer muito mais do 

que a lecionação de aulas. “A Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade engloba atividades não letivas e tem como principal objetivo a 

integração do 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) 

Esta área do RE encontra-se dividida em três partes, as visitas de 

estudo, o corta-mato escolar e o desporto escolar.  

4.3.1. Corta-Mato Escolar 

 O corta-mato escolar teve lugar na última semana de aulas do primeiro 

período. Onde eu e os meus colegas de estágio desempenhamos diferentes 

tarefas. Os preparativos começaram de manhã cedo onde foi necessário 

montar a partida e a chegada do percurso, o percurso já tinha sido assinalado 

no dia anterior no fim das aulas. Também foram criados espaços onde os 

alunos deveriam ir buscar águas e o lanche no fim da prova.  

 Após todas as estruturas estarem montadas deu-se início as provas, de 

salientar que o corta-mato englobou os alunos de quinto e sexto ano que 

pertenciam ao agrupamento, mas não pertenciam á escola. Durante a prova a 

minha função era controlar a chegada dos alunos verificando se tinham 

efetuado as voltas obrigatórias, este processo era verificado pelo número de 

pulseiras que cada aluno possuía no fim da prova, e se cumpriam a ordem de 

chegada no momento de entrega dos dorsais. Após a conclusão de cada prova 
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ia entregar os dorsais ao professor responsável pela estatística para 

posteriormente serem lançados os resultados. 

 Foi muito gratificante observar a alegria e empenho de todos os 

participantes, nos escalões mais baixos com muita afluência, à medida que o 

escalão aumentava o número de participantes diminuía. Também foi bastante 

positivo o ambiente de alegria e boa disposição criado em torno e ao longo 

desta prova, tanto pelos alunos como por todos os professores de educação 

física. Na minha opinião a atividade decorreu de forma dinâmica onde toda a 

comunidade escolar participou e se interessou tornando visível o trabalho em 

equipa realizado ao longo da prova. 

 Durante este ano também acompanhei os alunos vencedores a prova 

regional, que se realizou no parque da cidade, onde com a ajuda dos outros 

professores estava responsável por levar os alunos a linha de partida e no fim 

da prova esperar por eles na meta. Para que fosse feito um controlo dos alunos 

ao longo da atividade e desta forma sabermos sempre onde se encontravam. A 

ajuda dos outros professores, foi bastante importante, uma vez que o número 

de alunos presentes no parque da cidade era bastante elevado o que 

complicava o controlo de todos. Mais uma vez fiquei bastante surpreendido 

com o ambiente criado em torno desta prova, todos os alunos se revelaram 

empenhados e contentes, proporcionando um ambiente muito positivo ao longo 

da atividade. 

4.3.2. Desporto Escolar 

A escola onde realizei o meu EP possui duas modalidades de desporto 

escolar, que eram o ténis de mesa e o BTT, eu e os meus colegas ajudamos o 

professor responsável pelo ténis de mesa. Eramos responsáveis por abrir e 

controlar as instalações onde eram realizados os treinos, como tal a quinta-

feira abríamos a sala 13:00 e fechávamos as 14:15. A sala onde realizávamos 

os treinos tinha a disposição dos alunos 6 mesas, raquetes e bolas, porém 

como todos os alunos podiam usufruir das instalações a maioria das vezes não 

tínhamos raquetes disponíveis para todos, para colmatar está falha pedimos 

aos alunos para trazerem a sua raquete de forma a toda a gente poder jogar. 

  Existia assim um grupo mais presente que participavam nos torneios de 

desporto escolar e que de facto iam mesmo treinar, onde alternamente o nosso 
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grupo de estagiários ajudava nos treinos com a ajuda do professor 

responsável. Em relação aos restantes alunos o nosso papel era somente 

supervisionar e garantir que todos podiam jogar de forma a cativar mais alunos 

a inscreverem-se no ténis de mesa, organizamos assim atividades como o 

campo do rei e pequenos torneios de forma a rentabilizar as mesas e as 

raquetes que tínhamos disponíveis.  

  Marques (2011) afirma que o Desporto Escolar (DE) é um processo 

educativo fundamental no contexto escolar, que promove o desenvolvimento 

das competências sociais e relacionais. Sousa e Magalhães (2006) referem 

que o DE é “… o único serviço do Ministério da Educação que desenvolve 

atividades pedagógicas num domínio educativo predominantemente 

relacionado com a motricidade humana e que organiza atividade inter-escolas 

com um caracter sistemático”. Para muitos alunos, é a única forma de viver o 

desporto na sua essência, juntando a grande facilidade do acesso e das 

questões monetárias, uma vez que é gratuito.  

   Ao longo dos treinos fui ganhando confiança com os alunos, criando 

uma boa relação com todos eles. A distância professor-aluno praticamente 

nunca existiu, adotei uma atitude totalmente diferente da que utilizei 

inicialmente com a minha turma, uma vez que como sou treinador sentia-me 

mais a vontade neste contexto. A liberdade era enorme e o respeito sempre se 

manteve. Penso que é natural que se crie uma relação mais pessoal, o DE não 

se trata de uma turma e os alunos não são alvo de uma avaliação concreta e 

objetiva. 

 Por fim, todo o tempo passado no Desporto Escolar tornou-se bastante 

vantajoso, particularmente pela experiência e relação criada com os alunos e 

professor responsável. O empenho de todos foi notável e o Desporto Escolar 

contribuiu para a minha evolução enquanto docente. O meu conhecimento em 

torno do ténis de mesa era escasso e, através da ajuda dos meus colegas e 

professor responsável foi melhorando ao longo do ano. 

4.3.2 Visitas de Estudo  

 Ao longo do ano letivo acompanhei a minha turma em duas visitas de 

estudo, que se realizaram a meio do primeiro período e no fim do segundo 

período respetivamente. Nas duas visitas a minha função era a mesma, 
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controlar as presenças no início e no fim da visita de estudo, e durante a visita 

acompanhar e controlar o grupo de alunos que me era atribuído. A primeira 

visita de estudo foi no âmbito das disciplinas de Geografia e Historia onde os 

alunos se deslocaram a uma quinta no Castêlo da Maia para conhecer mais 

acerca da agricultura e produção de leite, como a quinta era relativamente 

perto da escola os alunos foram responsáveis pelo seu transporto até ao local. 

A segunda visita foi no âmbito das disciplinas de Português e Historia e os 

alunos realizaram uma visita pelo Porto Romântico, o transporte dos alunos foi 

realizado de metro até ao porto e o resto da visita foi feita a pé pelo centro do 

porto, onde cada professor ficava responsável por um determinado número de 

alunos. 

 Nos dois momentos foram inúmeros os momentos de interação com os 

alunos, que permitiu aprofundar ainda mais o meu conhecimento sobre a turma 

e sobre todos os alunos presentes. Foi nestes momentos que percebi que era 

importante estabelecer uma relação com os alunos e de certa forma criar 

momentos de conversa onde os poderia conhecer melhor enquanto pessoas. 

Surpreendeu-me também o facto da procura constante que a grande maioria 

dos alunos apresentava em vir falar comigo pra me pedir opiniões sobre todo o 

tipo de assuntos ou para me fazer perguntas sobre. Foi a partir destes 

momentos que senti que alguns alunos começaram a confiar verdadeiramente 

em mim e por consequência tornaram-se alunos muito mais envolvidos nas 

aulas. Este aumento de confiança não afetou em nada o respeito dentro e fora 

das aulas, pois todos os alunos perceberam que o tempo de aula era diferente 

dos momentos de maior descontração. . O professor deve “ser aberto à relação 

com os outros seres pessoais e encontra nessa relação o sentido da sua 

própria existência” (Teixeira, 1995). 
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4.4. Área 3 Influência do Teaching Games for Understanding e 

do Modelo de Educação Desportiva no Tempo de 

Empenhamento Motor Específico nas Aulas de Educação 

Física. 

 

4.4.1. Resumo 

O presente estudo de investigação tem como principal objetivo, analisar a 

influência, dos diferentes modelos de ensino: o Teaching Games for 

Understanding (TGFU) e Modelo de Educação Desportiva (MED) no Tempo de 

Empenhamento Motor Específico (TEME). Os dados foram reunidos durante 

dez aulas de Educação Física (EF), lecionadas no ano letivo de 2018/2019, 

pelo estudante estagiário a respetiva turma residente. Para recolher a 

informação, utilizamos uma ficha de observação, adaptada em função do 

objetivo do estudo, na qual se registou os momentos de instrução (I), de 

organização (O), de tempo de empenhamento motor específico (TEM), tempo 

de empenhamento motor não específico (TEMNE). A informação recolhida foi 

posteriormente submetida a uma análise estatística descritiva, de forma a 

comparar os valores observados relativamente às diferentes categorias, 

utilizando os dois modelos de ensino e de que forma estes influenciavam o 

TEME. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tempo De Empenhamento Motor Específico; Modelo De 

Educação Desportiva; Modelo De Ensino Dos Jogos Para A Compreensão. 
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4.4.2. Abstract 

The present investigation study aims to analyze and compare the academic 

learning time, using two different teaching models: TGFU and MED. The data 

were gathered during PE classes, taught in the 2018/2019 school year, by the  

preservice student. The participants in this study were the students from the 

resident classes. To collect data, i used  an observation form, adapted to the 

purpose of the study, where i could register the moments of instruction (I), 

organization (O), specific motor warping time (TEM), non-specific motor warping 

time (TEMNE). The information collected was then subjected to descriptive 

statistical analysis to compare differences observed in the different categories 

using different teaching models. 

 

 

 

KEYWORDS: Academic learning time; Sports Education; Teaching Games For 

Understanding 
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4.4.3. Introdução 

 

 O tempo de empenhamento motor específico (TEME) é considerado o 

período em que os alunos executam as tarefas (exercícios) relacionados com 

os objetivos de aprendizagem. 

 Visto que assumi a responsabilidade do processo de ensino-

aprendizagem, considero deveras importante analisar as aulas lecionadas, as 

minhas práticas pedagógicas, de forma a perceber se as mesmas 

proporcionam aos alunos, um elevado tempo de empenhamento motor 

específico, importante para a aprendizagem dos alunos. Isto serviu para poder 

refletir sobre as minhas práticas e, futuramente, poder adaptá-las de forma a 

melhorá-las. 

 Desde cedo, através das reuniões de núcleo de estágio com o professor 

cooperante e professor orientador, percebi que o tempo de empenhamento 

motor específico era crucial de forma a realizar práticas de ensino eficaz. Como 

estudante estagiário, e professor inexperiente, não foi fácil alcançar elevados 

TEME em todas as aulas mas foi um processo que aperfeiçoei ao longo do ano 

letivo e que certamente devo continuar a aperfeiçoar ao longo da minha 

carreira enquanto docente. 

 Para a execução deste estudo, utilizei à observação indireta (garantindo 

a fiabilidade dos resultados) de dez aulas de duas UD, cinco de basquetebol e 

cinco de corfebol, as quais foram lecionadas utilizando diferentes modelos de 

ensino. Durante a UD de basquetebol, recorri ao Teaching Games for 

Understanding (TGFU). Durante a UD de corfebol, o modelo de ensino utilizado 

foi o Modelo de Educação Desportiva (MED).  

Optei por gravar as aulas uma vez que estas apresentavam estruturas 

bastante diferentes, derivado da aplicação dos modelos e desta forma poder 

perceber de que forma os diferentes modelos influenciavam o TEME das aulas.  
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4.4.4. Enquadramento Teórico 

TGFU  

Indo de encontro a um maior conhecimento dos conceitos táticos, adotei 

nas minhas aulas de basquetebol algumas estratégias do TGFU. Este modelo 

de ensino, referente aos jogos desportivos coletivos, centra-se no aluno e no 

jogo em si, fundamentando-se em seis passos: introdução do jogo, apreciação 

do jogo, consciência tática, tomada de decisão, execução das habilidades e 

performance. Para além disso, é orientado por quatro princípios pedagógicos: 

exemplificação do jogo, representação, exagero e complexidade tática (Hastie, 

2000), sendo estes os pilares para o desenvolvimento de um pensamento 

coerente sobre as diferentes ações do jogo, conferindo-lhes um significado e 

envolvendo os alunos num pensamento estruturado que lhes permite 

solucionar os diferentes problemas que o jogo lhes apresenta. 

 MED 

Segundo Siedentop (1987), o MED necessita dar um carater afetivo e 

social às aprendizagens. É um modelo curricular e de instrução com o objetivo 

de oferecer aos alunos experiências desportivas verdadeiras e ricas a nível 

educacional (Siedentop & Tannehill, 2000). O MED comporta a compreensão 

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, querendo formar um aluno desportivamente 

competente, desportivamente culto e desportivamente entusiasta (Mesquita & 

Graça, 2011). O MED confere grande relevância à educação através do 

desporto. Revela-se um catalisador para alterar o paradigma da EF centrada 

no professor para uma conceção mais centrada nas necessidades individuais 

dos alunos. Siedentop (1994) refere seis características fundamentais do MED: 

a época desportiva, a afiliação, a competição formal, os registos estatísticos, a 

festividade e o evento culminante. 

O MED pressupõe que o aluno seja competente, no sentido em que 

domina as habilidades para que possa intervir no jogo de um modo satisfatório 

e que conhece, compreende e adote um comportamento tácito indicado ao 

nível de jogo que se pratica. É baseado na ideia de que o desempenho de um 
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aluno competente está mais relacionado com os conteúdos táticos. Significa 

que o aluno conhece e valoriza os rituais e as tradições associadas ao 

desporto e que distingue a boa da má prática desportiva, sendo 

desportivamente culto. Pretende-se também que aluno apresente um 

comportamento entusiasta, quer dizer que a prática do desporto o atrai e que é 

um promotor da qualidade e um defensor da autenticidade da prática 

desportiva. A importância de enfatizar o entusiasmo pela prática fundamenta-se 

na noção de que os níveis de motivação das crianças para a prática desportiva 

podem ser aumentados quando as componentes sociais e afetivas são 

expressivamente consideradas, enquanto currículo da disciplina de Educação 

Física. 

A fim de garantir a veracidade das experiências desportivas Siedentop 

(1987) integrou seis particularidades do desporto institucionalizado no Modelo 

de Educação Desportiva: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o 

registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. A diversidade de 

funções assumida pelos alunos na constituição das equipas (jogadores, 

árbitros, jornalistas, etc.) refere uma redefinição de papéis do professor e dos 

alunos. 

Ocorre a aplicação de um quadro competitivo formal logo no início da 

época desportiva, após a constituição de equipas que procuram assegurar o 

equilíbrio competitivo, bem como a progressão das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem. É dado enfase ao fair play durante toda a época, 

sendo atribuída pontuação para este aspeto em separado, ou com impacto na 

pontuação geral da equipa. Simultaneamente a competição é um elemento de 

autoavaliação bastante relevante e um incentivo para o trabalho de preparação. 

Para valorizar a competição, são registados os resultados, comportamentos, 

estatísticas individuais, ou de equipa que registam os acontecimentos e 

atribuem importância ao que se faz na competição 

Cada época deve apresentar um evento culminante que seja 

caracterizado por um sentimento de festividade. 

Ao observar a estrutura do MED é possível perceber que “este modelo 

propõe um processo de ensino-aprendizagem no qual o aluno é submetido a 

uma pedagogia cooperativa e construtivista, sendo ele o ator principal do 

processo…” (Pereira. 2015, p.56). 
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Tempo Potencial de Aprendizagem 

O tempo de potencial de aprendizagem (ou Academic Learning Time- 

Physical Education; ALT; Siedentop, Tousignant e Parker, 1982), neste estudo 

identificado como TEME, analisa o tempo que os alunos realizam as tarefas 

relacionadas com os objetivos específicos da aprendizagem. Este só será 

produtivo se for proporcionada uma prática com um grau de dificuldade 

ajustado ao nível de desempenho dos alunos em questão. 

Existem estudos que alertam para o facto de não se poder afirmar que a 

aprendizagem ocorre sem que exista tempo de empenhamento motor, já que 

se pensa que este tempo não deixa de constituir um requisito importante para 

que a aprendizagem possa acontecer, embora não seja suficiente só por si 

(Carreiro da Costa, 1995). Segundo Graça (1991), ainda que se tenham 

constatado correlações positivas entre as variáveis de empenho do aluno e o 

resultado da sua aprendizagem, tal associação necessita de ser mais 

investigada, porque poucos estudos do tipo processo-produto indicam que o 

tempo de empenhamento motor como um preditor fiável do processo dos 

alunos. 

Piéron e Dohogne (1980) afirmam que os docentes com menos 

experiência de ensino alcançam menores tempos de empenhamento motor, 

menos tempo de instrução, e maiores valores de tempo de carácter 

organizativo.  
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 4.4.5. Objetivos do estudo 

 

Objetivo geral: 

Analisar os tempos de instrução(I), organização(O), Tempo de empenhamento 

motor específico(TEME) e tempo de empenhamento motor não 

específico(TEMNE) nos diferentes modelos de ensino Teaching Games for 

Understanding e o Modelo de educação desportiva. 

 

Objetivo específico: 

Comparar as categorias que apresentam maiores variâncias durante a 

aplicação do TGFU e o MED. 

Perceber a influência dos TGFU/MAPJ e MED no TEME. 

 

4.4.6. Metodologia 

 Amostra 

 Neste estudo, realizado no ano letivo 2018/2019, participou a minha 

turma residente de décimo primeiro ano do Curso Científico-Humanístico de 

Línguas e Humanidades. A amostra é constituída por dezanove adolescentes 

com idades compreendidas entre os dezassete e os dezanove anos, doze do 

sexo masculino e sete do sexo feminino. 

 Foi entregue um consentimento informado, no início do ano letivo, e 

assinado pelos encarregados de educação que permitia a gravação das aulas 

para a realização do estudo. 

 

 Recolha de dados 

 Os dados foram recolhidos através de uma ficha de observação, O 

instrumento de registo foi adaptado do utlizado por Hastie (1996), no estudo 

referente ao envolvimento do aluno durante uma unidade de educação 

desportiva. Segundo Hastie (1996), “a atividade dos alunos foi registada 
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utilizando as categorias de observação as utlizadas por Siedentop, Tousignant 

e Parker´s (1982),  Academic Learning-Time- Physical Education (ALT-PE). “  

As categorias observadas foram o tempo de espera, tempo de transição, 

o tempo fora da tarefa e o tempo envolvido na tarefa. O tempo de espera 

refere-se ao tempo em que os alunos estavam numa zona oposta à da bola, ou 

quando a bola saia do espaço de jogo. O tempo de transição é tempo em que a 

bola não estava dentro do terreno de jogo. O tempo fora da tarefa diz respeito 

aos comportamentos desviantes dos alunos, e o tempo envolvida na tarefa 

estava relacionado com o tempo em que o aluno se movimentava no campo, 

quer em posse de bola ou corria nos momentos ofensivos e defensivos.  

Este instrumento de registo foi adaptado, uma vez que o mesmo 

apresentava categorias muito específicas no comportamento do aluno e não do 

tempo proporcionado pelo professor para cada momento da aula. Assim, 

optamos por abranger o tempo de espera e de transição na categoria do tempo 

de empenhamento motor específico, assim como o tempo de envolvimento na 

tarefa, que se relacionasse com o objetivo da aula.  

Acrescentei as categorias de instrução e organização no sentido de 

perceber o tempo despendido nos momentos de feedback e partilha de 

conteúdo bem como da montagem/desmontagem do material necessário para 

as tarefas da aula. 

Considero estas alterações relevantes uma vez que o intuito do estudo é 

compreender as práticas pedagógicas que adotei e os momentos de I, O, 

TEME, TEMNE de que deles resultaram. 

 

4.4.6 Procedimentos de análise de dados 

Os dados recolhidos foram trabalhados no programa office excel. Para 

analisar os dados, recorri à análise descritiva e medidas de tendência central 

(média). 

 Procedi à análise dos dados através da comparação dos valores 

apresentados das diferentes categorias, verificando as diferenças de cada 

categoria em cada UD e as diferenças entre as duas UD, elucidando acerca do 

que aconteceu durante a utilização dos diferentes modelos de ensino. Os 
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dados recolhidos foram convertidos de minutos (min) para segundos (s) de 

forma a facilitar o seu tratamento. 
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4.4.7. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Tabela 1- Tempo dedicado a cada categoria na UD de basquetebol. 
Categorias: Instrução(I); Organização(O); Tempo de empenhamento motor 
específico(TEME) e Tempo de empenhamento motor não específico(TEMNE) 

Basquetebol - TGFU/MAPJ 

Categorias Data Total (s) Média (s) 

14/mar 19/mar 21/mar 26/mar 06/abr 

I 720 870 860 810 760 4020 804 (±57) 

O 560 510 540 370 350 2330 466 (±88) 

TEME 3220 3120 3100 3320 3390 16150 3230(±112) 

TEMNE 0 0 0 0 0 0 0 

Total (s) 4500 4500 4500 4500 4500 22500 4500 

 
Tabela 2- Percentagem do tempo dedicado a cada categoria na UD de 
basquetebol. Categorias: Instrução(I); Organização(O); Tempo de 
empenhamento motor específico(TEME) e Tempo de empenhamento motor 
não específico(TEMNE) 

Basquetebol- TGFU/MAPJ 

Categorias Data Média (%) 

14/mar 19/mar 21/mar 26/mar 06/abr 

I (%) 16,0 19,3 19,1 18,0 16,9 17,9 (±1,3) 

O (%) 12,4 11,3 12,0 8,2 7,8 10,4(±2) 

TEME (%) 71,6 69,3 68,9 73,8 75,3 71,8 (±2,5) 

TEMNE (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (%) 100 100 100 100 100 100,0 

 
Na tabela 1, é apresentado o tempo em (s) verificado em cada categoria 

durante as cinco aulas observadas, de basquetebol, na qual foi utilizado um 

modelo de ensino TGFU durante a sua lecionação. Na tabela 2, foram 

analisados os dados da tabela 1, dando informação sobre a percentagem de 

tempo verificado em cada categoria, nas diferentes aulas observadas. 

 Analisando estas duas tabelas, pude verificar que o TEME foi a 

categoria que, em todas as datas, apresentou maior tempo de aula, tendo em 

média um valor de 3230 s, aproximadamente 54 minutos, apresentando uma 

percentagem de 71,8% do tempo útil de aula. A O é a categoria que apresenta 

menor percentagem de tempo de aula, uma média de 10,4%, correspondente a 

466 s. A I, apresentam um valore médio de 804 s, que corresponde a 17,9%. 
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Tabela 3-Tempo dedicado a cada categoria na UD de corfebol 
Categorias: Instrução(I); Organização(O); Tempo de empenhamento motor 
específico(TEME) e Tempo de empenhamento motor não específico(TEMNE) 

Corfebol – MED 

Categorias Data Total (s) Média 

02/mai 05/mai 14/mai 21/mai 14/mai 

I 970 920 870 910 1110 4780 956(±83) 

O 740 880 930 970 820 4340 868(±81) 

TEME 2790 2700 2700 2620 2570 13380 2676(±76) 

TEMNE 0 0 0 0 0 0 0 

Total (s) 4500 4500 4500 4500 4500 22500 4500 

 
Tabela 4-Percentagem do tempo dedicado a cada categoria na UD de corfebol. 
Categorias: Instrução(I); Organização(O); Tempo de empenhamento motor 
específico(TEME) e Tempo de empenhamento motor não específico(TEMNE)  

Corfebol – MED 

Categorias Data Média (%) 

12/mar 15/mar 19/mar 22/mar 26/mar 

I (%) 21,6 20,4 19,3 20,2 24,7 21,2(±1,9) 

O (%) 16,4 19,6 20,7 21,6 18,2 19,3(±1,8) 

TEME (%) 62,0 60,0 60,0 58,2 57,1 59,5(±1,7) 

TEMNE (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (%) 100 100 100 100 100 100,0 

 

Na tabela 3, é apresentado o tempo em (s) verificado em cada categoria 

durante as cinco aulas observadas, de corfebol, na qual foi utilizado o MED, 

durante a sua lecionação. Na tabela 4, foram analisados os dados da tabela 3, 

dando informação sobre a percentagem de tempo verificado em cada 

categoria, nas diferentes aulas observadas. 

 Analisando estas duas tabelas, pude verificar que o TEME foi a 

categoria que, em todas as datas, apresentou maior tempo de aula, tendo em 

média um valor de 2676 s, aproximadamente 45 minutos, apresentando 

respetivamente uma percentagem de 59,5% do tempo útil de aula. A O é a 

categoria que apresenta menor percentagem de tempo de aula, uma média de 

19,3%, correspondente a 869 s. A I apresentam um valor medio de 956 s que 

corresponde a 18,7%. 
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 Tabela 5-Tempo de Instrução (I): UD basquetebol vs. UD corfebol 

Valores I - Basquetebol I - Corfebol Diferença (s) Diferença (m) 

Total (s) 4020 4780 -760 -12,67 

Média (s) 804(±57) 956(±83) -152 -2,53 

Média (%) 17,9(±1,3) 21,2(±1,9)   

 

Tabela 6-Tempo de Organização(O): UD basquetebol vs. UD corfebol 

Valores O – Basquetebol O - Corfebol Diferença (s) Diferença(m) 

Total (s) 2330 4340 -2010 -33,50 

Média (s) 466(±88) 868(±81) -402 -6,70 

Média(%) 10,4(±2,0) 19,3(±1,8)   
 

Tabela 7-Tempo de empenhamento motor específico(TEME): UD basquetebol 

vs. UD corfebol 

Valores TEME-Basquetebol TEME-Corfebol Diferença(s) Diferença(m) 

Total (s) 16150 13380 2770 46,17 

Média (s) 3230(±112) 2676(±76) 554 9,23 

Média (%) 71,8(±2,5) 59,5(±1,7) 
  

  

As tabelas anteriores (5; 6; 7), comparam os valores verificados das 

categorias nas diferentes UD. 

 Na tabela 5, a categoria analisada é a instrução, que apresenta maiores 

valores na UD de corfebol, comparativamente com a UD de basquetebol, 

verificando-se em média mais 2,53 min que corresponde a mais 3,3% do tempo 

útil de aula. 

 Na tabela 6, a categoria analisada é a organização, que também 

apresenta maiores valores na UD de corfebol, comparado com a UD de 

basquetebol, verificando-se em média mais 6,70 min que corresponde a mais 

8,9% do tempo útil de aula. 

Na tabela 7, a categoria analisada é o tempo de empenhamento motor 

específico, que, ao invés das categorias anteriores, apresenta maiores valores 

na UD de basquetebol, comparado com a UD de corfebol, verificando-se em 

média mais 9,23 min que corresponde a mais 12,3% do tempo útil de aula. 

 Após a análise e tratamento dos dados anteriores, verifiquei que durante 

a utilização dos diferentes modelos de ensino, existiu alguma variabilidade dos 

valores das categorias. Desta forma, durante a utilização do TGFU, foi possível 

observar tempos de empenhamento motor específico mais elevados, 
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comparando com a utilização do MED, já este apresentou maiores tempo de 

instrução e organização. As diferenças observadas, no meu entender, estão 

relacionadas com o papel do aluno nos diferentes modelos. Enquanto durante 

a UD de basquetebol, os alunos realizavam os exercícios propostos e 

preparados pelo professor, na UD de corfebol, os mesmos tinham esse papel, 

de planear e executar os exercícios. Devido à sua inexperiência, durante o 

MED, os alunos demoravam bastante tempo na instrução e organização, 

aumentando os tempos de transição comparativamente com o TGFU e 

consequentemente diminuindo o tempo de empenhamento motor específico. 

Comparar o TEME durante a aplicação do TGFU e do MED. Estas 

diferenças, podem também ter como causa, o reduzido tempo de aplicação do 

MED, enquanto docente, sendo por vezes árduo compreender em que 

momentos intervir de forma a agilizar o processo. 

 

4.4.8. Conclusão 

  

 O tempo de empenhamento motor específico foi um tema que me 

suscitou muita curiosidade e promoveu muitos debates e discussões ao longo 

do EP. Considero assim, fulcral ter um elevado tempo do mesmo, durante as 

aulas no futuro, enquanto profissional de educação física. Apesar de o mesmo 

dever ser elevado, deve ser sempre considerado o contexto e proporcionadas 

propostas pedagógicas ajustadas que permitam aos alunos obter sucesso 

durante as práticas desportivas. 

O TEME varia em função de diversas variáveis como o modelo de 

ensino utilizado. Na minha opinião, acredito que o MED tem um enorme 

potencial, que ao ser conjugado com outros modelos de ensino poderá retirar o 

melhor partido do mesmo, providenciando as melhores oportunidades de 

ensino-aprendizagem no sentido de alcançar o sucesso dos alunos, tendo 

sempre em conta, o contexto no qual estamos inseridos. 

O estudo tem como limitações o número de aulas observadas e os 

momentos da UD a que se referem; a amostra é reduzida o que não nos 

permite inferir ilações fiáveis acerca dos resultados obtidos. A ficha de 

observação poderá ser considerada como limitação do estudo pois poderia ser 
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divida em mais categorias, que optámos por não utilizar, de forma a facilitar o 

processo de observação e registo. 

 Durante a realização deste estudo, apercebi-me da importância do 

mesmo e da sua potencialidade. Assim, poderão ser desenvolvidos, em 

estudos futuros, temas como a influência da utilização dos diferentes modelos 

de ensino com as classificações obtidas pelos alunos. 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

Chega ao fim mais uma etapa da minha vida, um longo ano de trabalho 

e muitas aprendizagens mas ao mesmo tempo bastante gratificante tanto a 

nível académico como a nível pessoal. 

No início do ano só me preocupava em cumprir as minhas tarefas, sem 

disfrutar do EP, não percebendo que este seria um ano bastante positivo, com 

o passar do tempo começava a gostar de estar na escola, de conviver com os 

professores e funcionários e acima de tudo começava a gostar do desafio que 

era dar aulas. Sendo assim com o passar do tempo ir todos os dias para a 

escola deixava de ser uma obrigação e passava a ser algo bastante 

satisfatória. O ambiente, as pessoas do pavilhão, o convívio na sala de 

professores de EF, a companhia do dos meus colegas de estágio, eram assim 

preponderantes para a mudança de sentimentos em relação ao EP. 

Inevitavelmente terminava um ano que, apesar de alguns momentos menos 

bons, revelava-se bastante positivo uma vez que durante este ano cresci 

enquanto profissional e pessoa e vivenciei uma das experiências mais 

interessantes da minha vida. 

Termina desta forma os 5 anos mais gratificantes e desafiantes da 

minha vida: o fim da minha formação académica. Cinco longos anos que 

passaram a correr. Com muitos contratempos e desafios mas eram estes 

contratempos e desafios que sempre me mantiveram apaixonado pelo desporto 

e, principalmente, pelo gosto de ensinar. Todos os momentos passados na 

faculdade fazem parte da pessoa que sou hoje e só posso agradecer à 

FADEUP por todas as experiencias. Sinto que o meu futuro é demasiado 

incerto, mas isso é só mais um desafio que o desporto e a EF nos 

proporcionam.  

Para o futuro apenas tenho duas preocupações, conseguir ser o mais 

profissional possível e trabalhar na área que eu sempre quis, que é o desporto.   

Se mudava alguma coisa se o EP começasse hoje? Com certeza que 

sim, mas não me arrependo do meu percurso, foi um ano de muitas 

descobertas e aprendizagens mas acima de tudo senti que ao longo desta 

jornada fui eu mesmo e que me descobri enquanto profissional de EF, trilhando 

o meu próprio caminho.   
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Termino assim o meu relatório de estágio profissional, com um 

sentimento de dever cumprido e muito grato por esta magnifica experiencia.  
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Anexos  

Anexo 1-Planificação 2º Período 

 

 

Dia Aula Espaço Unidade didatica 

03/jan 49/50 P3 Basquetebol

08/jan 51/52 P3 Basquetebol

10/jan 53/54 P3 Basquetebol

15/jan 55/56 P3 Basquetebol

17/jan 57/58 P3 Basquetebol

22/jan 59/60 P3 Basquetebol

24/jan 61/62 P3 Basquetebol

29/jan 63/64 SG Ginástica

31/jan 65/66 SG Ginástica

05/fev 67/68 SG Ginástica

07/fev 69/70 SG Ginástica

12/fev 71/72 SG Ginástica

14/fev 73/74 SG Ginástica

19/fev 75/76 Exterior Atletismo

21/fev 77/78 Exterior Atletismo

26/fev 79/80 Exterior Atletismo

28/fev 81/82 Exterior Atletismo

07/mar 83/84 Exterior Atletismo

12/mar 85/86 Exterior Atletismo

14/mar 87/88 Exterior/P1 Basquetebol

19/mar 89/90 P1 Basquetebol

21/mar 91/92 P1 Basquetebol

26/mar 93/94 P1/P2 Basquetebol

28/mar 95/96 P1/P2 Basquetebol

02/abr 97/98 P1/P2 Basquetebol

05/abr 99/100 P1/P2 Basquetebol

Estudo 

Basqueteb

ol
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Anexo 2- Planificação 3º Período 

 

  

Data Aula Modalidade Espaço

23/abr 1 e 2 Corfebol P3

30/abr 3 e 4 Corfebol P3

02/mai 5 e 6 Corfebol P3

07/mai 7 e 8 Corfebol Sala de ginástica 

09/mai 9 e 10 Corfebol Sala de ginástica 

14/mai 11 e 12 Corfebol Sala de ginástica 

16/mai 13 e 14 Corfebol Exterior e P1

21/mai 15 e 16 Corfebol Exterior e P1

23/mai 17 e 18 Corfebol Exterior e P1

28/mai 19 e 20 Corfebol P1

30/mai 21 e 22 Corfebol P1

04/jun 23 e 24 Corfebol P1
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Anexo 3- UD Basquetebol 

 

  

Aula 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12 13 e 14

Data 03/jan 08/jan 10/jan 15/jan 17/jan 22/jan 24/jan

Tempos 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90'

Espaço P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3
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I E E E E
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I E E E

I E E E

I E E E E

I E E E E

I E E E E

I E E E

I E E E E

I E E E

I E E E E

I E E E E

Objetivo Terminal: O aluno conhece todas as ações técnico-táticas, decide e identifica quais as ações 

a realizar em função do momento de jogo e do adversário, assim como colabora com os colegas e é 

autónomo na realização das tarefas.
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a

Circuito de preparação física: Chest press no Trx, Agachamento com a Fitball, Passe de 

peito com bola, Shoulder Tap e Salto a pés juntos por cima das barreiras . Rotaçao:   

2/3 séries. 30'' execução e 30’’descanmedicinalso. 30"  de descanso entre séries.

Conceitos a serem abordados em todas as aulas

Conceitos a serem abordados em todas as aulas

Durante a unidade de basquetebol pretendo recorrer a mais de um modelo de 

ensino, com tal vou utilizar o modelo de abordagem progressiva ao jogo, o modelo de 

instrução direta e o modelo de ensino de jogo para a compreensão. Como pretendo 

que os alunos compreendam e apliquem as ações técnico-táticas em função do 

momento de jogo e do adversário vou dar mais importância ao último modelo 

referido. Pretendo assim que todas as tarefas tenham como base o jogo, como formas 

de jogo reduzido e condicionadas ou formas básicas de jogo, é através destas tarefas 

que aplico o modelo de abordagem progressiva ao jogo. Proponho assim que as aulas 

sejam uma junção destes dois modelos. Desta forma, o ensino será mais centrado no 

aluno e não tanto no professor. É inevitável a utilização do modelo de instrução direta 

pois, existem conteúdos que tenho de explicar de forma mais específica, mas 

pretendo utilizar o modelo do questionamento como alternativa ao modelo de 

instrução de direta com o objetivo de perceber se os alunos compreendem o jogo.

Regulamentos

Regras
Cultura Desportiva

Fair-play

Conceitos Psicossociais

Autonomia

Cooperação

Superação

Respeito

Diferenciação 

Cinestésica

Capacidades 

coordenativ

as

Força

Resistência

Velocidade

Capacidades 

condicionais

Coordenação Mototra

Modelos de Ensino

C
o

n
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ú
d

o
s

Basquetebol 

Passe

Receção

5x5

Formas de 

jogo

Táctica

Habilidades 

Motoras

Controlo Motor

Condição Físicia

Organização Defensiva
Defesa

1x1

2x1

3x3
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Técnica

Ataque

P. Tripla ameaça

Drible de progressão

Drible de porteção

Lançamento na passada

Lançamento em apoio

Ressalto Defensivo

Ressalto Ofensivo

Passa e Corta

Organização Ofensivsa

Marcação Individual
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Anexo 4- Plano de Aula 

Plano de Aula __ e __ 

Prof. Cooperante:  
José Carlos Monteiro 

Prof. Estagiário:  
Miguel Vieira 

Ano / Turma: 
11ºD 

Nº de alunos: 18 
Data: 
__/__/_____ 

Hora:  Unidade Didática:  
Aula: __ e__  de 
__ 
 

Duração:  
90’ (75’ úteis) 

Local: 

Material:  

Função (ões) Didática (s):  

Objetivo Geral:  

P
ar

te
 

(t
em

p
o

) 

Objetivos 
Específicos 

Conteúdo / 
Comportamentos a 

observar 
Organização didático-metodológica 

Palavras-
Chave 

In
ic

ia
l (

1
5

’)
 

    

Fu
n

d
am

en
ta

l (
4

5
’)

 

    
 

Fi
n

al
 (

1
5

’)
 

    

Sumário: 

 

Reflexão: 
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Anexo 5- Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Informado 

 

No ano letivo 2018/2019, as aulas de Educação Física do/da seu/sua 

educando/a serão lecionadas por professores estagiários que se encontram no último 

ano do mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Neste sentido, vimos por este meio solicitar a sua autorização para que essas 

aulas, lecionadas na Escola Secundária do Castêlo da Maia, durante o presente ano 

letivo, possam ser gravadas em formato digital, de forma a que as mesmas, possam 

ser revistas e utilizadas como objeto de estudo pelos professores estagiários. Os 

dados recolhidos, apenas serão utilizados para os motivos referidos com garantia de 

confidencialidade e anonimato. 

 

 

Declaro, que autorizo a gravação da aula para os motivos mencionados. 

Declaro, que não autorizo a gravação da aula para os motivos mencionados. 

 

 

 

 

Data: _____/_____/________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 
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Anexo 6- Ficha biográfica e de registo individual 
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Anexo 7- Ficha de Observação 

Aula:   UD:  Data:       /     / 

Professor:  Turma:  
Observações 

Min. I O TEM TEMNE 

1’      

2’      

3’      

4’      

6’      

7’      

8’      

9’      

10’      

11’      

12’      

13’      

14’      

15’      

16’      

17’      

18’      

19’      

20’      

21’      

22’      

23’      

24’      

25’      

26’      

27’      

28’      

29’      

30’      

31’      

32’      

33’      

34’      

35’      

36’      

37’      

38’      

39’      

40’      

41’      

42’      

43’      

44’      

45’      

46’      

47’      

48’      

49’      

50’      

51’      

52’      

53’      

54’      
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Categorias Sigla Duração Absoluta Duração relativa 

Instrução I   

Organização O   

Tempo de empenhamento motor TEM   

Tempo de empenhamento motor não 
específico 

TEMNE   

Total:  100% 
 

Objetivo: Estudar o comportamento dos alunos. Instrução – Período durante o qual o professor dá inormação; Organização – Período durante o 
qual o professor organiza ou informa os alunos sobre o modo como vai decorrer a aula; período durante o qual os alunos (des)montam o material; 
TEM – Período durante o qual os alunos executam as tarefas (exercícios) relacionados com os objetivos (específicos) de aprendizagem; TEMNE – 
Período durante o qual os alunos estão em atividade motora geral, e executam exercícios não relacionados om os objetivos (específicos) de 
aprendizagem. 

 

 

55’      

56’      

57’      

58’      

59’      

60’      

61’      

62’      

63’      

64’      

65’      

66’      

67’      

68’      

69’      

70’      

71’      

72’      

73’      

74’      

75’      

76’      

77’      

78’      

Observação Geral: 
 
 
 


