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Resumo 

 

Após um longo percurso académico encontro-me no derradeiro desafio, o 

estágio profissional. Este é o momento final da minha formação (inicial), em que 

são postos à prova, no verdadeiro contexto de ensino, os conhecimentos e 

estratégias que adquiri em todo o meu percurso académico. O estágio está 

inserido no plano de estudos do 2º ano do mestrado em Ensino da Educação 

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

Universidade do Porto. Procuro neste relatório descrever da forma mais 

verdadeira possível o meu processo evolutivo enquanto professor, onde estive 

responsável por duas turmas, sendo um contexto diferente de trabalho entre 

elas. Decisões sobre planeamentos, realização e avaliação acompanharam-me 

semanalmente. As minhas expectativas para este ano de Estágio Profissional 

são holísticas, assim como a minha vontade de evoluir e crescer enquanto 

professor capaz de responder às minhas responsabilidades e aos meus alunos 

que merecem o melhor de mim para eles. 
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Abstract 

 

At the end of my academic journey, I find myself on my final challenge, the 

professional internship. This is the final step on my educational degree, where I 

put to the test, in a real teaching environment, the knowledge and strategic tools 

that I have acquired during my educational process. The internship is inserted in 

the plan of study of the 2nd year degree in Teaching of Physical Education, in the 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. On this report, I am putting 

into words, in the truest form, all of my evolving progress as a teacher, leading 

two classes with very different work ethics between them. Decision making about 

planning, realization and evaluation were a part of my weekly routine. My 

expectations for this year of internship are holistic, as is my will to evolve and 

grow as a teacher, to be able to respond to my responsibilities, and to my 

students, to the best of my abilities. 
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1. Introdução 

 
O presente documento, Relatório de Estágio (RE), foi elaborado no âmbito 

da unidade curricular do Estágio Profissional (EP) do 2º ciclo de estudos com 

vista à obtenção do grau de mestre em ensino da Educação Física (EF) nos 

ensinos básico e secundário. Este documento, escrito na primeira pessoa, 

expressa por palavras as sensacionais vivências com que fui confrontado neste 

ano de formação. Posto isto, é um testemunho pessoal e único de uma 

experiência profissional repleta de emoções e desafios. 

O Estágio Pedagógico tem como principal objetivo maximizar a formação 

dos futuros professores de Educação Física proporcionando uma consolidação 

dos conhecimentos obtidos em toda a formação académica, permitindo ainda 

requintar as nossas aptidões enquanto docentes estagiários nos mais variados 

níveis, seja ela didático, do desenvolvimento curricular, do planeamento, da 

intervenção pedagógica, da avaliação e, até mesmo, da ética profissional. 

É pretendido neste documento expor o resultado de toda a reflexão 

realizada ao longo ao ano, relatando as expectativas iniciais, todas as vivências 

experienciadas na prática pedagógica e, também, uma apreciação reflexiva e 

crítica do trabalho realizado, com o objetivo de melhorar a nossa futura atividade 

enquanto docentes, através de um conjunto de competências e aprendizagens 

adquiridas ao longo do estágio pedagógico, numa perspetiva de evolução e 

continuidade. 
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2. Enquadramento Biográfico 

2.1. Apresentação de um jovem sonhador 

Iniciando por um enquadramento biográfico, pretendo fazer referência à 

minha individualidade e à relação que existe entre mim e este desafio que 

abracei. 

O meu nome é Óscar Silva e sou aluno da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto no Mestrado do 2º ciclo de Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. Tenho 23 anos (02-01-1996) e desde cedo 

que a minha escolha pelo ensino estava pré-determinada. Sou natural de Apúlia, 

Esposende, e este é o meu 5ª ano como estudante fora da minha terra natal. A 

minha licenciatura foi concluída em Coimbra, na FCDEF-UC, local que me traz 

recordações e experiências simplesmente incríveis.  

 

2.1.1. As minhas caraterísticas: saber viver com elas 

Considero-me uma pessoa bastante ansiosa, mas com certezas daquilo 

que quero ser. Um pouco desorganizado na fase pré-entrega de todos os 

trabalhos, mas com a necessidade de entregar sempre a melhor versão possível. 

Sim, sou perfecionista e desorganizado, duas características antagónicas, mas 

com as quais aprendi a viver. Considero-me uma pessoa com bastantes 

potencialidades, mas ao mesmo tempo com alguma dificuldade em aproveitá-

las. Não me considero menos apto em nenhum aspeto, seja este a nível técnico, 

de vocabulário, comportamental, educacional, etc. Apenas um pouco… receoso 

em tudo! Talvez me esteja a aperceber de alguma falta de confiança, o que será 

mais um desafio para eu ultrapassar. 

Procuro dar sempre o meu melhor em tudo em que me envolvo, pois o 

objetivo é sempre obter a mestria máxima. Embora sabendo que o erro gera 

reflexão, compreensão e, por fim, aprendizagem, eu odeio errar e, por isso, 

procuro sempre estar o mais bem preparado para que a probabilidade de erro 

seja menor. Contudo, como não gosto de errar, acabo por ficar demasiado 

nervoso nos momentos críticos, como apresentações iniciais, avaliações do 
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professor Orientador (PO) e, consequentemente, acabo por não demonstrar a 

empatia que tenho com os alunos, nem ser tão capaz de tomar decisões 

importantes e necessárias a determinados momentos das aulas. 

 

2.1.2. Influência Desportiva: o que trouxe ela para o meu futuro 

Desde muito cedo que pratico desporto, mas não é desde muito cedo que 

o desporto me fez crescer e tornar-me numa pessoa com mais determinação. 

Iniciei pela modalidade de futebol, com 8 anos, mas sinceramente nunca tive 

muita habilidade. Agora, em retrospeção, acho qu 

e frequentava o futebol somente para ocupar o meu tempo livre e porque 

os meus amigos também frequentavam. Não me esforçava o suficiente para 

evoluir, sentia-me pouco útil para a equipa, mas isso não me desanimava, pois, 

o meu único objetivo era estar fora de casa e brincar com os meus amigos. Na 

escola o meu desempenho era mínimo, as minhas notas eram medíocres e eu 

não me importava se as minhas classificações eram melhores ou piores do que 

as dos meus colegas. 

Contudo, as coisas começaram a mudar, pelo menos a nível desportivo. 

Iniciei a prática da modalidade de canoagem e, durante o período de 2006 até 

2015, percorri o rio do Cávado, quase diariamente, independentemente das 

condições meteorológicas, com a ânsia de querer ser sempre melhor. Este 

percurso desportivo moldou-me enquanto ser humano, destacando a boa 

capacidade relacional que hoje em dia consigo estabelecer com os colegas, a 

humildade com que executo o meu trabalho, o espírito de equipa e de sacrifício 

que consigo aplicar em todos os contextos em que me encontro envolvido. 

Tornei-me uma pessoa mais responsável, mais assídua, mais pontual e com 

uma ligação direta a hábitos de vida saudáveis. Deixei de ser desleixado e 

desinteressado pelas coisas  e ganhei gosto e foco em algo que começou a fazer 

parte de mim e da minha rotina diária. 

Recomendo a TODAS as pessoas a prática de alguma modalidade 

desportiva, não só pela prática de atividade física em si, mas, também, pelos 

laços de amizade que se criam, pelo próprio desenvolvimento pessoal, que nos 

permite desfrutar de experiências enriquecedoras.  
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Acredito que esta ligação ao desporto fez despertar o meu interesse e gosto 

pela profissão que luto diariamente para alcançar, tendo sido um pilar fulcral no 

meu crescimento.  

 

2.1.3.  Relação do desporto com os vários ciclos de ensino 

Senti que amadureci quando entrei para o ensino secundário, no décimo 

ano de escolaridade, pois foi aí que comecei a ver a vida com maior 

profundidade. Dois períodos após a entrada no secundário, num curso 

profissional (CP) relacionado com Marketing, Comunicação e Relações Públicas, 

começaram a surgir algumas preocupações relacionadas com o futuro e com o 

“quem eu quero realmente ser”. Como desde cedo os meus pais nunca foram 

muito presentes no meu percurso escolar, talvez por baixas qualificações 

académicas, sempre fui obrigado a ser autónomo nas minhas decisões, sejam 

elas em relação a estudar, a fazer os trabalhos de casa, a participar nas 

atividades escolares, entre outras. Então, no décimo primeiro ano decidi que, 

embora frequentando um curso profissional, queria ingressar na universidade e 

ser algo mais do que um carpinteiro, não desvalorizando, em nada, a profissão 

do meu pai. Não tinha em mente muitas mais opções para além da vertente 

desportiva. Adorava praticar desporto, tinha admiração pelos meus treinadores 

de canoagem, tinha admiração pelos professores de educação física que fizeram 

parte do meu percurso escolar e conseguia diariamente imaginar-me no lugar 

deles. Demorei exatamente um ano para “confrontar” a minha família e ter uma 

conversa séria relativamente a esta minha decisão.  

 

2.1.4. Uma decisão, uma conversação, um desafio a 

ultrapassar e uma aventura a aproximar 

Décimo segundo ano, segundo período, estava extremamente nervoso 

quando tomei a atitude de falar com os meus pais, provavelmente por receio de 

não sentir o apoio da parte deles que necessitava para dar aquele passo em 

frente. Ambos não me proibiram de tomar a minha decisão, mas também não me 

deram o apoio que precisava para iniciar esta aventura. Seguiram-se dias 
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difíceis, pensava diariamente na forma como poderia tornar aquele pequeno 

sonho em realidade. De uma forma muito resumida, o meu verão no ano de 2014 

foi debaixo de um guarda-sol, numa das praias mais perigosas da zona norte, 

desde o dia 15 de junho até ao dia 14 de setembro, sem nenhuma folga, para 

poder estar no dia 15 de setembro em Coimbra a iniciar um novo capítulo da 

minha vida. Caloiro de Ciências do Desporto, com um moreno tórrido, cansado 

psicologicamente, mas radiante e ansioso pela aventura que estava prestes a 

iniciar. Nadador Salvador foi a solução que encontrei para conseguir avançar e 

deslocar-me para 200km de casa, sozinho e com pouquíssimo jeito para a 

cozinha. De facto, os meus pais, apesar de não me terem incentivado, lá no 

fundo preocupavam-se comigo, se eu tinha dinheiro ou se precisava de alguma 

coisa. Orgulhoso como sou, aceitava quando eles me ajudavam em qualquer 

coisa, mas nunca quis ser eu a pedir absolutamente nada.  

Durante estes três anos de licenciatura desenvolvi os meus conhecimentos 

técnicos e táticos nas mais variadas modalidades, numa totalidade de 18 

modalidades que adquiri bastante informação, trazendo uma boa bagagem para 

o futuro. Além disso, consegui criar a incrível oportunidade de realizar Erasmus 

na República-Checa, algo único que temo só passar uma vez na vida, mas 

extremamente feliz por lá ter passado. 

 

2.1.5. Desafios novos, cidade nova e o caminho para mais um 

grau académico me esperava 

O ano de 2017 foi mais um ano de tomar decisões. Uma perspetiva de 

desemprego e pouco futuro assombrou temporariamente a minha decisão pelo 

mestrado a escolher. Houve então uma troca de cidade, troca de colegas de 

casa, troca de ambientes, troca de qualidade de vida, troca de tudo. Dias e dias 

levando a mesma rotina, casa, faculdade, trabalho, casa, faculdade, trabalho… 

as minhas classificações a baixar imenso no segundo semestre devido ao 

excesso de trabalho no Holmes Place e a uma pós-graduação que decidi iniciar 

aos fins de semana. Senti uma dificuldade enorme em conseguir conciliar tudo… 

segunda-feira a sexta-feira a sair de casa pelas 07:45h e a chegar pelas 22:00h, 

com formação aos fins-de-semana. Pouco tempo para os meus amigos, pouco 
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tempo para a minha família, pouco tempo para uma pessoa que foi das mais 

importantes para mim e que, neste momento, já não está presente na minha vida 

da mesma forma. Termino este período sufocante a14 de junho 2018, mas o 

tempo livre até hoje ainda não surgiu. Três meses de verão, a trabalhar 7 dias 

por semana, entre o Holmes Place e a vida de Nadador Salvador, que 

continuavam a ocupar os meus dias na totalidade. Desde 17 setembro até aos 

dias de hoje, continuo com dois “trabalhos”. Personal Trainer no Holmes Place 

Porto Baixa e Professor Estagiário na Escola Secundária António Nobre. Uma 

média de 15h por semana na escola e uma média de 40h por semana no Holmes 

Place tem sido constante desde setembro. Sinto-me cansado, a precisar de 

descanso físico e principalmente psicológico, mas nunca com uma mentalidade 

de desistente. Quatro anos de ensino superior e nunca necessitei de repetir 

alguma disciplina, certamente que não será agora que irei precisar. Conheço-me 

e sou suficientemente determinado e focado para levar esta caminhada até ao 

próximo passo.  

Gosto de me esforçar para ser o “melhor” profissional em tudo o que faço, 

e tenho receio que isso afete o meu desempenho em algum deles. Quero 

terminar o estágio com uma nota excelente e também quero continuar a ser um 

dos PT’s com melhor prestação no ginásio.  

Então, que professor eu sou ou quero ser este ano? Bem, eu tenho 

professores que para mim ficaram sempre na memória, certamente por serem 

excelentes profissionais e excelentes pessoas. Então, quero ser exatamente 

esse professor, quero que os meus alunos, daqui a 10 ou 20 anos, ainda se 

lembrem de mim pelos melhores motivos.  

Apesar de demonstrar uma vontade enorme em querer ser alguém 

diferente, sinto também a necessidade de ser profissional, utilizando as 

metodologias adequadas a cada turma/aluno e adquirir competências e 

estratégias que um professor de EF deve ter. Além disso, quero transmitir a toda 

e qualquer pessoa, a importância que a Educação Física tem para os nossos 

alunos. Educação Física foi a forma que o sistema educativo encontrou de dar 

lugar à “utilização” do corpo humano, sendo este de extrema importância. Que 

outra área de ensino nos dá uma ideia do nosso corpo e nos consegue formar 
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para a corporalidade? 

Bem, isto foi só um pouco acerca de mim. Disponho nos próximos meses 

de páginas e páginas de sensações e até mesmo, de mais autoconhecimento. 

Dia-após-dia conheço-me melhor, evoluo e cresço enquanto pessoa e 

profissional. 

 
 

2.2.  Entendimento do estágio profissional 

O EP é uma UC que está inserida no 2º ano do Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) na instituição da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Para Batista e 

Queirós (2013, p. 41) “O estágio profissional é uma unidade curricular que 

pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação Física de ferramentas 

que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na experiência refletida 

e com significado”. 

sociedade 

De acordo com Matos (2014a, p.3) as normas orientadoras do EP 
1mostram-nos que “o objetivo do Estágio Profissional assenta na integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão”. 

A PES decorreu numa escola ou agrupamento de escolas cooperante, em 

turmas de ciclos de ensino distintos, ou seja, 2º CEB e 3º CEB, como objetivo de 

responder às necessidades de a realizar nos dois grupos de recrutamento (620 

e 260) para a docência da EF. 

O EP funciona ao abrigo do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na 

redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e do Decreto-Lei nº 

43/2007, de 22 de fevereiro. 

Esta UC é da responsabilidade do professor regente, tendo uma relação 

 
1 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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com a Comissão de Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino e com 

a Comissão Científica, integrando duas componentes, o Relatório de Estágio 

Profissional (REP) e a Prática de Ensino Supervisionada (PES), cada uma delas 

tendo um peso de 50% na classificação final do EP. 

Ao longo do EP dispomos de um professor orientador (PO), sendo este um 

docente da FADEUP e de um professor cooperante (PC), da escola onde 

realizamos o EP. 

A PES está em concordância com o “Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto)”, que nos 

remete para uma intervenção em torno de três grandes áreas de desempenho: 

Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Esta área 

engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. 

Área 2 - Participação na Escola/Agrupamento de Escolas e Relação com a 

comunidade. Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário (EE), tendo em vista a sua integração na comunidade 

escolar e que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio 

regional e local, tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais 

da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio. 

Área 3 - Desenvolvimento Profissional. Esta área engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissional, a colaboração e a abertura à 

inovação. 

O relatório de estágio incorpora a componente de reflexão sobre a reflexão 

na ação da PES aliada à componente de investigação. 

“Apesar do período de estágio não ser muito longo, ele é muito marcante 

para o professor, principalmente se corresponder ao início da sua vida 

profissional.”, Simões (2008). 
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2.3. Expectativas em relação ao estágio profissional – Do 

esperado ao encontrado 

A meu ver o estágio profissional configura-se como o derradeiro passo do 

meu percurso académico onde experiencio a minha futura profissão como 

docente de educação física. Espero encontrar aqui uma oportunidade de 

vivenciar a minha primeira grande experiência profissional e conseguir extrair 

uma vasta bagagem de experiências e conhecimento. 

Dia 19 de julho de 2018 assinei a “declaração sob meu compromisso de 

honra” como ocuparia o lugar no núcleo de estágio onde fosse colocado para 

realizar a prática de ensino supervisionada e cumpriria, com responsabilidade, 

as funções adstritas ao estudante-estagiário. 

Dias após fazer a minha escolha preferencial das escolas onde poderia vir 

a estagiar, recebi a notícia da minha colocação no agrupamento de escolas 

António Nobre, tendo sido esta a minha primeira opção. Senti algum desânimo 

inicial quando percebi que uma amiga minha não tinha sido colocada na mesma 

escola  que eu e, observei que os meus futuros colegas de estágio eram todos 

da turma A, sendo eu o único da turma B. Mas, com naturalidade e na mesma 

com entusiasmo, rapidamente consegui estabelecer laços e uma boa empatia 

com os meus colegas, tendo esta relação ter-se fortalecido ao longo do primeiro 

ano de mestrado. Regra geral, como afirmei na minha apresentação, sou uma 

pessoa que tem alguma facilidade em criar boas relações com as pessoas e , o 

facto de saber que agora seriamos um núcleo, tornou  fundamental a existência 

de entreajuda, honestidade, frontalidade, partilha de conhecimento, que são 

aspetos essenciais para o sucesso tanto individual como do grupo. 

A partir deste momento, houve um despertar de curiosidade por saber 

diversas coisas, desde o meu PC, o meu PO, a minha futura escola, os meus 

futuros alunos, os funcionários, outros professores, tudo. Num dos dias seguintes 

desloquei-me à suposta escola onde iria estagiar, Escola Básica Nicolau Nasoni, 

pertencente ao agrupamento António Nobre. Dou por mim surpreendido quando 

a funcionária me diz que a escola estaria fechada o mês todo de agosto, que 

cada ano apenas dispões de 1 turma e para me dirigir ao agrupamento de 

escolas António Nobre. Desloquei-me até à secretaria da escola e de imediato 
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senti alguma simpatia nas pessoas que lá estavam, desde o porteiro à secretária 

que me atendeu. Seria então aquela a minha escola, pedi para falar com a minha 

futura PC, mas estava de férias e não seria necessário me preocupar com nada 

até início de setembro.  

A sensação arrepiante de voltar a entrar na escola, quatro anos depois, 

despertava-me um misto de emoções. Por um lado, uma sensação incrível de 

estar no mesmo lado dos professores, por outro, muito receio de não estar à 

altura deles. Sentia que estava preparado para este desafio, as minhas ideias 

estavam claras e o meu projeto bem delineado, mas ao mesmo tempo a minha 

cabeça estava repleta de incertezas e receios. A forma como iria ser visto pelos 

outros professores foi uma grande preocupação minha, sendo que, por vezes, o 

nome estagiário é entendido como alguém com pouca experiência, pouco 

conhecimento e muitos medos e isso atormentava-me um pouco, fazia-me sentir 

frágil e muito pequeno. Como foi escrito por Flores (2006, cit. Por Batista, 2014), 

este início é vivido com emoção e entusiasmo, mas também com alguma 

ansiedade e apreensão face às novas responsabilidades. Eu entendo que estas 

sensações sejam normais, não conheço a escola, não conheço as pessoas e, 

muito menos, os alunos que vou ter de ensinar e ajudar. 

A minha opção por esta escola adveio de uma conversa com antigos 

estagiários de lá, com uma opinião muito favorável, com bons feedbacks 

relativamente às pessoas que lá trabalhavam. 

 

2.4. O início do mundo adulto 

Antes de nos dirigirmos à escola de uma forma mais formal, tivemos a 

primeira reunião de estágio na faculdade. Dia 3 de setembro 2018, tivemos uma 

reunião fundamental para nos sentirmos mais orientados, onde abordamos 

diversos assuntos, desde algumas informações gerais, fizemos um balanço do 

ano letivo anterior, apresentaram-nos uma calendarização das atividades de 

estágio/plano de formação dos professores cooperantes e, por fim, falamos dos 

documentos normativos essenciais do estágio profissional. 

Na escola, também iniciamos o ano letivo com algumas reuniões, a primeira 
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juntamente com vários departamentos onde tive a minha primeira “má” 

impressão. Aquela sala repleta de professores foi um autêntico jardim de 

infância. Olhares entre nós, estagiários, eram constantes. Eu próprio senti-me 

desconfortável por querer ouvir e absorver o máximo de informação, e não 

conseguir devido aquele ruido incomodativo. A nossa PC, tranquilizou-nos e 

agendamos mais reuniões, desta vez apenas entre nós. 

Foi numa segunda reunião entre nós, professores estagiários, a nossa PC 

e alguns elementos do departamento de EF que as turmas nos foram atribuídas 

e conversamos acerca dos módulos. Sim, apercebemo-nos que íamos ser 

responsáveis apenas por turmas de cursos profissionais, sendo que fiquei com 

uma turma do curso profissional de Apoio à Infância (11º AI) em EF e com uma 

turma do curso profissional de Gestão Desportiva (12º GD) na disciplina de 

PAFD. Confesso que inicialmente provocou-me algum receio e desconforto, 

tendo uma perspetiva que os cursos profissionais são sempre mais barulhentos 

e menos interessados do que os restantes cursos. Como referi no início, eu 

estudei num curso profissional e passei por tudo isto como aluno, percebendo a 

dificuldade sentida por alguns professores em conseguirem ter controlo sobre a 

turma. Ainda nesta reunião, apresentaram-nos o programa da componente de 

formação sociocultural da disciplina de Educação Física relativamente aos 

cursos profissionais de nível secundário e o programa da componente de 

formação técnica da disciplina de práticas de atividades físicas e desportivas 

(PAFD) do curso de técnica de apoio à gestão desportiva. 

Percebi então que talvez pudéssemos ter algumas coisas em comum, ou 

seja, além de ter realizado um percurso estudantil muito idêntico ao deles, 

também tínhamos alguma proximidade etária e, para mim, isso tinha vantagens 

e desvantagens. Por um lado, isso dava-me confiança na construção de uma 

boa relação com as turmas, pois poderia rever-me e perceber qualquer situação 

que estivessem a enfrentar, por outro, deixava-me algo receoso, talvez por existir 

a possibilidade de não conseguir ter controlo sobre a turma. 

Tenho plena noção que dificilmente chegaria a todos os alunos da mesma 

maneira, mas sabia que tinha capacidade de resolver problemas e conflitos caso 

surgissem. Ainda não conhecia os meus alunos e já sentia o quão especial iriam 
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ser para mim, talvez por serem os meus primeiros alunos. 

Relativamente à minha TR, o 11º ano do curso de Apoio à Infância, recebi 

feedbacks muito positivos da minha PC, sendo as “meninas dela”, havendo uma 

relação extremamente saudável. Mas nem esses feedbacks positivos foram 

suficientes para desmistificar como seria lecionar aulas de EF a uma turma 92% 

do sexo feminino. Na minha cabeça imaginava apenas as raparigas sem vontade 

de realizar os exercícios, a inventarem motivos para não fazerem as aulas e 

evoluindo pouco ou mesmo nada.  

Após análise do programa anual de EF, as modalidades a serem 

lecionadas a esta turma seriam: basquetebol, ginástica acrobática, atletismo, 

dança e treino funcional. “Aí Óscar, como conseguirás colocar estas raparigas a correr 

em atletismo e a treinar em treino funcional?”  

A minha TP era o 12º ano do curso de Gestão Desportiva, com a disciplina 

de PAFD. Quando recebi esse feedback, pensei para mim “lecionar aulas 

teóricas?” Pensando eu que apenas seriam aulas de EF…. Seria então um ano 

composto por 4 módulos, desde Atividade Física em Populações Especiais, a 

Andebol, Natação e Canoagem, a minha praia. Recebi um feedback que a turma 

era relativamente boa, maioritariamente composta por rapazes. 

Estava particularmente entusiasmado nas diferenças que iria sentir com as 

duas turmas, na metodologia que iria aplicar em cada uma. Tinha noção que 

seriam duas realidades totalmente diferentes, na postura, nas vivências 

pessoais, nas atitudes, na resposta aos diferentes estímulos, na própria 

velocidade de aprendizagem. A minha ação teria de ser diferente em cada uma 

delas e, para mim, isso despertou-me alguma curiosidade, como iria conseguir 

eu adaptar o meu ensino a cada turma, a cada aluno. Reuniões terminadas, 

iniciou o meu planeamento e preparação para o início das aulas. O nervosismo 

e ansiedade aumentavam. 
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3. Enquadramento Institucional 
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3. Enquadramento Institucional – concetual e funcional 

3.1. A escola como instituição 

Segundo Nóvoa (1999, pp. 36), a escola é como uma “instituição dotada de 

uma autonomia relativa, que não se limita a reproduzir as normas e os valores 

do macro sistema, mas que também não pode ser exclusivamente investida 

como um microuniverso dependente do jogo dos atores sociais em presença”. 

 

3.2. Escola Secundária António Nobre 

A Escola Secundária António Nobre (ESAN) é uma das sete escolas 

pertencentes ao agrupamento onde está inserida e caracteriza-se por ser uma 

escola secundária com poucos recursos situada no centro da Cidade do Porto 

na freguesia de Paranhos. Foi inaugurada em 1972 e embora inicialmente 

constituída no meio de campos de agricultura, hoje carateriza-se por uma forte 

acessibilidade, tanto a nível de vias de comunicação (VCI, Circunvalação, A3, 

A4, …), quer de meios de transportes públicos, urbanos e suburbanos, 

destacando‐se a proximidade de estações do Metro do Porto-Salgueiros e 

Combatentes. 

Na sua área envolvente encontra‐se o Pólo Universitário da cidade com 

várias faculdades de ensino superior privado e público, bem como o Hospital de 

S. João e o IPO do Porto. 

Designando-se de “escola aberta” a Escola Secundária António Nobre é 

composta por 4 blocos, ligados por alpendres que permitem um permanente 

contacto com o exterior. Três desses blocos com dois pisos cada um, 

denominam-se de: Bloco A, Bloco B e Bloco C. O Bloco C ainda se subdivide em 

C1 e C2. Estes blocos são compostos por salas de aula normais e salas de aula 

específicas, tais como laboratório de ciências, de Física e Química, salas de 

Informática, de Educação Visual e de Educação Tecnológica e o Auditório. Como 

elo de ligação a todos os Blocos existe o Bloco Central, onde se encontram os 

Órgãos de Gestão, os Serviços Administrativos e Académicos, a sala de 
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Atendimento de Pais e Encarregados de Educação, o Bufete, a Cantina, a 

Reprografia/Papelaria, Biblioteca e Centro de recursos onde se receciona e se 

entregam diversos recursos para os mais carenciados. Ainda neste Bloco 

Central encontra-se o Polivalente, espaço de convívio dos alunos e onde se 

realizam os Saraus ou outros eventos da escola. 

A escola dispõe também de um pavilhão gimnodesportivo adaptado a 

diferentes modalidades. Este pavilhão, o meu local de trabalho, caracteriza-se por 

estar em estado médio/mau, uma vez que ainda é composto por telhados de 

amianto em elevado estado de degradação que deixam entrar água quando 

chove. Este fator iria trazer imensas dificuldades na lecionação de algumas 

aulas, aumentando a possibilidade de lesões por causa da humidade e também 

pelo frio que se faria sentir. 

Relativamente ao material do pavilhão este encontra-se também num 

estado médio/mau visto que existe pouco material para turmas grandes e, o que 

existe, como, por exemplo, os colchões de queda, estaria em mau estado ou 

impróprio para uso. Iria necessitar de colunas de som para a modalidade de 

dança e a escola não tinha ao dispor, pelo que seria necessário comprar ou falar 

com o meu núcleo de estágio e/ou PC. 

Relativamente aos espaços exteriores, a escola dispõe de 3 campos de 

jogos. É um espaço relativamente agradável, mas também com alguma 

degradação à vista. As aulas funcionam entre as 8:25h e as 18:35h para o 3º 

ciclo do ensino básico e secundário, regular e profissional. 

A ESAN é frequentada por uma população estudantil bastante 

heterogénea, residente quer na freguesia de Paranhos, quer nas freguesias e 

concelhos acoplados. Esta diversidade transforma-a num espaço multicultural, 

permitindo a toda a comunidade educativa o contacto com diferentes realidades, 

promovendo o espírito de escola inclusiva. 
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3.3. Caraterização das minhas Turmas 

Existe um ponto de partida essencial para o desenrolar de uma boa relação 

entre professor e aluno, sendo este o conhecimento individualizado de cada um 

dos mesmos, considerando a sua unicidade e exclusividade. Além disso, 

segundo Graça e Mesquita (2006, p. 208) “a exercitação deve ser ajustada aos 

objetivos de aprendizagem de cada aluno” e, isso só se torna possível se o 

docente considerar a individualidade de cada sujeito, nunca esquecendo as 

características e particularidades de cada um. Este conhecimento é uma forma 

imprescindível de garantir uma melhor adequabilidade do processo de ensino-

aprendizagem. É de acordo com isto que o professor, no momento da 

preparação do ano letivo e da planificação, deve tentar conhecer da melhor 

forma possível as situações concretas da vida dos seus alunos, devendo-se 

preocupar com a esfera direta da vida e dos interesses dos mesmos (Bento, 

2003).  

Foi através da realização de um inquérito individual às duas turmas que me 

foi possível recolher um conjunto de dados que, após analisar, me permitiram 

retirar algumas conclusões interessantes. Este inquérito incluiu questões 

direcionadas para um conjunto de informações relevantes acerca das 

caraterísticas dos alunos das turmas. Daqui, destaco a inclusão de questões 

direcionadas para a identificação de limitações, de casos problemáticos e de 

potencialidades que os alunos da turma poderiam apresentar. Segundo Lousada 

(1998), qualquer análise deverá ter em conta o indivíduo, o meio e a comunidade, 

pois são influenciadores e influenciam-se de forma sistémica, integrada e aberta. 

Ainda Lousada, refere que devem ser respeitados os princípios do direito à 

participação, da autonomia, da solidariedade e da diferença. 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 de articular e contextualizar os diferentes saberes. Desta forma, cada 

disciplina pode contribuir para a construção e consolidação de aprendizagem 

gerando assim processos de cooperação interdisciplinar. 
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3.3.1. A minha Turma de EF: 11º AI 

A minha TR é o 11º AI, composta por 13 alunos, dos quais 12 são do sexo 

feminino e 1 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e 19 

anos. É uma turma que se carateriza por apresentar alguns problemas do foro 

familiar, o que contribui para a existência de problemas de concentração ou até 

mesmo falta de motivação durante as aulas. Além disso, existem ainda alguns 

problemas de relacionamento entre os próprios alunos que, por vezes, acabam 

por comprometer o bom funcionamento das aulas.  

Dia 20 de setembro 2018, entreguei aos alunos os inquéritos individuais e 

dali pude retirar imensas conclusões. Foi-me possível entender que 11 destes 

alunos não praticam desporto extraescolar e que o seu nível de motivação para 

tal era muito baixo. A razão pela escolha do curso é satisfatória à maioria dos 

alunos, sendo que 85% querem, de facto, ser Educadores de Infância. No que 

toca a nível de hábitos alimentares esta turma apresentava imensas deficiências, 

ingerindo excessivamente bebidas açucaradas, fast food e snacks pouco 

saudáveis. 

Tenho plena consciência que só irei estar com elas em EF uma vez por 

semana e que esse tempo é insuficiente para verificar melhorias a nível de peso 

e, mais especificamente, a nível de percentagem de massa gorda, tanto a nível 

subcutâneo como visceral. Até posso lecionar a melhor aula do mundo que, se 

não houver uma atitude de mudança da parte deles fora do contexto da aula, 

certamente que não serão 90 minutos por semana que vão fazer a diferença. 

Conseguir essa mudança no estilo de vida seria, sem dúvida, uma grande vitória. 

Sendo a motivação e o empenho muito baixos, terei de encontrar 

estratégias para conseguir ter qualidade nas aulas, motivação, entusiasmo e, 

acima de tudo, melhorias nos hábitos que mantêm fora das aulas. 
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3.3.2. A minha turma de PAFD: 12º GD 

A turma do 12º GD é composta por 20 alunos, dos quais 17 são do sexo 

masculino e 3 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 

anos. É uma turma que também apresenta alguns problemas do foro familiar e 

que inclui 2 alunos com necessidades educativas especiais (NEE). É considerada 

uma turma bastante heterogénea, contendo alunos que vivem em instituições e 

alunos com condições económicas e estilos de vida acima da média. No entanto, 

a maioria dos alunos da turma caracterizam-se por serem curiosos, motivados, 

animados mas também agitados. Apresentam, no geral, algumas dificuldades de 

concentração devido à sua agitação. 

Dia 19 de setembro 2018, entreguei aos alunos os inquéritos individuais e 

dali pude retirar imensas conclusões. Antes de mais, já esperava que uma turma 

de CP de GD fosse maioritariamente composta por rapazes (85%), havendo uma 

grande ligação ao desporto, principalmente ao futebol (50%), modalidades 

coletivas (20%), modalidades individuais ou de pares (5%) e, por fim, 25% que 

não praticava nenhum desporto. Percebi também que o interesse dos alunos por 

frequentarem o CP era apenas para concluírem o 12º ano.  Dos 20 alunos, 

apenas 5 colocam a hipótese de ingressar na faculdade e prosseguir estudos. 

Estes alunos vivem maioritariamente no Porto, alguns deles já possuindo carta 

de condução e viatura própria. 

Relativamente aos hábitos alimentares, foi possível apurar que a maioria 

dos alunos não tomavam o pequeno almoço, tendo como primeira refeição do 

dia o lanche após a primeira aula, pelas 10:15h. 

Desde cedo foi possível observar algum desinteresse em três ou quatro 

alunos que não são pontuais nas aulas e cuja assiduidade ficam aquém do que 

seria esperado.  

Após conhecer melhor ambas as turmas fiquei com imensa curiosidade em 

saber como seria lecionar as aulas ao contrário, ou seja, ao 11º AI lecionar aulas 

teóricas e ao 12º GD lecionar EF. 
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3.4. Núcleo de Estágio 

Desde sempre que sou uma pessoa que gosto de criar bons 

relacionamentos interpessoais, seja no local de trabalho, seja no clube em que 

treino, seja na faculdade, entre outros ambientes, proporcionando assim o 

estabelecimento de relações de amizade, apoio, cooperação e ajuda, 

construindo uma autoidentidade entre os elementos. Além disso, este sentido de 

união consegue estimular uma sensação incrível de bem-estar, promovendo 

melhores resultados a todos os níveis. Tudo isto para uma iniciação ao tema: o 

meu núcleo de estágio. Esta caraterística de relacionamento interpessoal 

deveria ser um requisito para se ser um bom professor, uma vez que este lida 

diariamente com seres humanos que vivem em diferentes contextos, que 

experienciam diferentes vivencias e que têm diferentes necessidades e 

capacidades. 

O grupo de EF da escola António Nobre é composto por cinco professores 

e atualmente por mais quatro estagiários, da qual faço parte. Como já afirmei 

anteriormente, meu núcleo de estágio é composto por três elementos, uma 

rapariga e dois rapazes, cada um deles um ser humano incrível, com 

caraterísticas muito próprias, com qualidades que aprecio e, inevitavelmente, 

defeitos com os quais terei de lidar e aceitar. 

Embora sabendo que terei de traçar individualmente o meu percurso é 

fundamental criar uma relação saudável com os meus colegas de trabalho, 

sendo a comunicação uma ferramenta imprescindível para me sentir melhor no 

ambiente de escola. Além disso, é extremamente importante partilhar os meus 

problemas, as minhas dificuldades e limitações, as minhas experiências, ideias 

e conselhos, sendo esta interação positiva tanto para quem necessita de ajuda, 

como para quem está a ajudar. 

Meses após ter iniciado o estágio dou imensa importância a um NE onde a 

amizade é a palavra de ordem. Tal como foi dito por Ferreira (2013, p. 121) “E 

quando não falávamos sobre as aulas, falávamos sobre a escola, sobre nós, 

sobre um tema de interesse. E aqui, cria-se uma relação de hábitos, uma relação 

de partilha, uma relação de confiança. Sentes-te tão mais puro, tão mais liberto, 

tão mais descansado quando sabes que tens um grupo com quem contar…”. É 
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quase obrigatório haver proteção entre nós, partilhar as nossas dúvidas, 

surpresas, receios, sem divergências se as nossas opiniões forem contrárias, 

cobrirmos as falhas uns dos outros, sendo o mais importante conseguirmos ser 

melhores do que eramos sozinhos. Dentro dos possíveis, fizemos os possíveis 

por assistir às aulas dos colegas, dar feedbacks construtivos e a reflexão 

conjunta após cada aula foi um ponto crucial na aprendizagem para cada um de 

nós, e tenho a certeza que foi graças a estas trocas de ideias/opiniões que 

conseguimos resolver vários problemas da prática. 
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4. Enquadramento Operacional 

4.1. Área 1 – Conceção, planeamento, realização e avaliação do 

ensino 

Esta área representa a porção mais substancial do EP e compreende todo 

o processo de conceção, planeamento, realização e avaliação da nossa prática 

pedagógica (Matos, 2014a). 

Relativamente ao enquadramento operacional, o processo de organização 

e gestão do ensino e aprendizagem apenas consegue alcançar elevados 

patamares de excelência conjugando dois fatores determinantes: a sua 

concretização no seio de uma escola eficaz que, de acordo com Stoll e Fink 

(1995), promova o progresso de todos os alunos acima do que era esperado, 

alcançando um ensino competente e devidamente balizado, procurando ter 

estratégias de intervenção que se ajustem aos diferentes contextos. 

Pretendo nesta área de realização da prática profissional, revelar ao leitor 

como tudo começou e espelhar ao maior detalhe como decorreu a minha vida 

nos últimos meses. 

“Qual é a minha conceção de ensino? O que é que eu entendo sobre ela e 

que caraterísticas devo possuir para conseguir ensinar os meus alunos?” foram 

questões iniciais que estiveram presentes no início do meu EP. Relativamente a 

isto, Bento (2003) diz que o ensino é criado duas vezes. A primeira vez tem 

origem na conceção do ensino e a segunda acontece no choque com a 

realidade. Tenho consciência que o ato de ensinar engloba muito mais do que 

transmitir conhecimentos aos meus alunos acerca das variadas modalidades 

que vou lecionar. Ensinar implicar muito mais do que isso, ensinar implica uma 

formação, uma evolução no desenvolvimento do aluno como pessoa, como ser 

humano. Siedentop e Tannehill (2000), afirmam que a nossa atitude enquanto 

professores pode marcar a diferença nos alunos e reforçam ainda, dizendo que 

a pessoa que os professores são e o que fazem nas aulas irá afetar o que o 

aluno aprende e o modo como ele se sente. Os professores também podem, 
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ocasionalmente, tocar na vida dos alunos, influenciando-os de maneiras muito 

profundas. Não nos podemos esquecer que o objetivo principal da educação é 

ajudar os alunos a aprender e a crescer, conduzindo-os para o sucesso, tanto 

no trabalho, como no lazer e, principalmente, na cidadania. 

 

4.1.1. Conceção 

De acordo com as normas orientadoras do EP2, a conceção consiste em 

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

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

da relação educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às 

caraterísticas dos alunos”. Esta projeta-se na análise dos planos curriculares, 

mais particularmente as competências gerais e transversais; a análise dos 

programas de EF articulando as diferentes componentes: finalidades, objetivos, 

conteúdos e indicações metodológicas; utilizar os saberes próprios da disciplina 

e os saberes transversais em Educação; ter em conta os dados da investigação 

em educação e ensino e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de 

forma a construir decisões que promovam o desenvolvimento e aprendizagem 

desejáveis.  

Este trabalho surge da necessidade de serem definidas linhas orientadoras 

fundamentais, com apropriação sólida da matéria, para a sua exercitação e 

aplicação, visando um ensino educativamente eficaz (Bento, 2003). 

Conseguimos aqui perceber que a conceção é uma das tarefas essenciais à 

ação docente e tem a capacidade de sustentar o processo de ensino, 

conseguindo torná-lo mais eficaz. 

De acordo com as afirmações anteriores, eu e o meu NE iniciamos uma 

análise dos documentos que a PC nos enviou. Analisamos o programa nacional 

de EF de AI e de GD e, também, o programa nacional de PAFD dos cursos 

profissionais de gestão desportiva. Analisamos ainda vários documentos da 

escola, desde os critérios de avaliação, o regulamento da ESAN, Planeamento 

 
2 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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Anual (PA) do GEF e ainda o Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

(PAAA).  

Segundo Graça (2001), as conceções que os professores possuem acerca 

dos conteúdos de ensino e acerca do contexto educativo em que estão inseridos 

refletem-se no modo como pensam e na forma como operacionalizam as suas 

práticas de ensino. Torna-se fundamental a análise aprofundada sobre o 

contexto sociocultural onde a escola está inserida, bem como a aquisição de um 

conhecimento sustentado sobre as características individuais dos alunos e ainda 

sobre as condições materiais e físicas das aulas, tendo estes aspetos de elevada 

importância influenciado a minha conceção de ensino. Também o meu percurso 

académico tem um impacto na minha conceção de ensino pois, tendo em conta 

as minhas aprendizagens, eu procuro o melhor para os meus alunos, para que 

eles se desenvolvam enquanto pessoas, fornecendo-lhes competências, 

permitindo-lhes uma participação mais ativa na sociedade, com maior confiança, 

segurança e responsabilidade. Procuro ainda que eles consigam elevar a 

dimensão pedagógica, social e educativa ao nível desportivo, sendo isto uma 

ferramenta crucial para a adoção de um estilo de vida mais saudável. Não quero 

que se cinjam apenas ao domínio motor e físico, quero que prolonguem o 

desenvolvimento deles a nível social, afetivo e ético. 

Existem diversas pessoas que não conseguem gostar da prática desportiva 

e, atualmente, o que mais se vê é um desinvestimento na Educação Física, 

sendo considerada quase como uma banalidade. Nós sabemos que a EF 

desempenha um papel único, um papel insubstituível na formação que os nossos 

alunos têm, sendo a única disciplina que tem preocupação com a dimensão 

corporal. 

Consegui que pelo menos três alunos iniciassem a prática de atividade 

física em clubes de saúde (ginásios) e, pelo menos, durante o período em que 

lá estive, conseguiram ter uma assiduidade de pelo menos 3 vezes por semana. 

Três alunos que não tinham nenhum histórico de atividade física e que, após 

algumas conversas comigo, decidiram iniciar, transmitiram-me pareceres muito 

positivos, o que me encheu de orgulho. Ajudar estes jovens a ver a educação 

física noutra perspetiva foi um grande desafio, contudo, senti que ao longo do 
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ano os alunos foram extraindo sensações positivas e que terminaram a 

compreender melhor a ideologia e importância que a EF tem nas suas vidas.  

 

4.1.2. Planeamento 

O planeamento é a grande orientação para todo o meu ano de ensino e 

deve ser feito tendo em atenção três níveis: planeamento anual, da UD e do 

plano de aula. Segundo Bento (2003, p15), o planeamento “é o elo de ligação 

entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e a sua realização prática”, ou seja, temos de projetar 

estes três níveis de acordo com os documentos guia que temos de utilizar e de 

acordo com as caraterísticas da turma. Ainda Bento (2003), refere que estes 

níveis funcionam como uma unidade e influenciam-se entre eles, sendo 

desenvolvidos do planeamento anual para o plano de aula, ou seja, do mais geral 

para o mais específico, criando esta interligação importante para um 

planeamento coeso. 

 

4.1.2.1. Planeamento anual: a necessidade de ser adaptado 

“A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do 

ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização 

correspondente do ensino no decurso do ano letivo”. (Bento, 1987, p. 58) 

 

Após as primeiras reuniões com a PC foi-nos proposto a elaboração do 

plano anual, o qual deveria incluir as modalidades a serem lecionadas e a 

respetiva carga horária. Como base para a sua elaboração, utilizei o Programa 

de Educação Física para a turma do 11º AI e o Programa de Práticas de 

Atividades Físicas e Desportivas para o 12º GD. Além dos programas, foi 

necessário ter em atenção o calendário escolar, o Plano Anual de Atividades da 

escola e as condições temporais, materiais e humanas. Estes documentos, 

apesar de serem analisados e bastante discutidos, não estão vedados a 

mudanças, visto que durante o estágio há, naturalmente, situações que 
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requerem a sua adaptação, como, por exemplo, mudanças de instalações, o 

desenvolvimento dos alunos em cada modalidade, a redução do número de 

aulas ou mesmo do tempo de aulas. 

A primeira situação com a qual me deparei foi com o desajustamento do 

programa à minha turma de EF composta por 12 raparigas e um rapaz, cujo nível 

funcional das capacidades motoras é abaixo do que é pedido pelo programa 

nacional, o que exigiu uma readaptação. 

Relativamente ao planeamento anual de EF da turma 11º AI, as 

modalidades delineadas foram: Jogos Desportivos Coletivos - Basquetebol; 

Ginástica – Acrobática; Atletismo – Corridas; Atividades Rítmicas Expressivas – 

Dança Aeróbica; e, por fim, Atividade Física e Contexto de saúde - Treino 

Funcional. Afirmo que dentro de cada modalidade, tive a liberdade de escolher 

a matéria a lecionar. 

Considerando estas modalidades, o espaço para a sua lecionação foi 

exatamente o que estava à espera. Tive ao meu dispor 1/3 do pavilhão, separado 

por cortinas e senti apenas alguns entraves na modalidade de atletismo, visto 

estar a lecionar as corridas (velocidade, estafetas e barreiras). O campo exterior 

foi sempre uma opção, no entanto, em metade das aulas não foi possível a sua 

utilização devido às condições meteorológicas. Em cada aula necessitei de ter 

um planeamento caso houvesse a possibilidade de ser no exterior e um 

planeamento se não houvesse condições para tal e a aula fosse realizada dentro 

do pavilhão. Apesar disso, consegui sempre realizar uma boa distribuição do 

espaço, tendo a consciência que ter uma turma com apenas 13 aluno facilita 

imenso este processo.  

Relativamente aos tempos de cada modalidade, foram distribuídos 

aleatoriamente. Dispus de 12 tempos em cada modalidade e estive com a turma 

uma vez por semana, durante 100 minutos (correspondentes a 2 tempos de 50 

minutos), pelo que dispunha então de 6 aulas de 100 minutos para cada 

modalidade.  

Visto estar a lecionar a curso profissional, a minha distribuição de 

modalidades não foi realizada por períodos. Na realização do planeamento anual 

consegui uma distribuição razoável ficando no 1º período com Basquetebol e 
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Ginástica Acrobática, no 2º período com Atletismo e Dança (sobrando duas aulas 

para o 3º período) e no 3º período com duas aulas de Dança e terminando com 

Treino Funcional. 

Como é possível observar, o número de aulas que tive disponível para cada 

modalidade é extremamente reduzido e, durante a lecionação de cada módulo, 

senti que precisava de mais aulas para conseguir consolidar a matéria e 

proporcionar maior desenvolvimento e aprendizagem aos meus alunos. A meu 

ver, seria uma mudança que deveria ser implementada num próximo ano letivo, 

o aumento do número de aulas para cada módulo. 

Após terminar a elaboração do PA das minhas turmas, procedi à realização 

do Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) relativamente à modalidade de 

basquetebol, que se encontra organizado em 8 módulos e subdivide-se em três 

fases: a fase de análise (módulo I, II e III), a fase das decisões (IV, V, VI e VII) e 

a fase de aplicação (VIII).  

 

4.1.2.2. O Programa Nacional de Educação Física dos cursos 

profissionais no planeamento anual 

Segundo Jacinto et al. (2001), o Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) pretende fornecer aos professores uma linha orientadora de modo a 

uniformizar a sua implementação por parte dos restantes professores. A meu 

ver, esta linha orientadora é fundamental para que exista coerência e 

continuidade nos conteúdos lecionados na disciplina, no entanto, a realidade é 

completamente diferente do que o PNEF nos concebe. Admito que, 

possivelmente, sendo a minha turma de EF constituída por 12 raparigas, das 

quais 10 não praticam nenhuma modalidade, seja “normal” haver menos fluência 

no jogo e mais dificuldades técnicas e táticas. Como exemplo prático, nas 

primeiras aulas de basquetebol que lecionei, o PNEF dos CP sugere para o 3º 

ciclo, o nível avançado, que exige dos alunos uma qualidade de jogo muito boa, 

uma excelente capacidade de desmarcação, procurando abrir sempre linhas de 

passe, progressões rápidas com a bola, efetuar os passes e desmarcarem-se 

garantindo linhas de passe ofensivas, capacidades estas que rapidamente 

percebi, durante e após avaliação diagnóstica, que seriam muito difíceis de os 
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alunos desenvolverem nos restantes 5 tempos letivos destinados para esta 

modalidade.  

Além disso, o programa de EF nos cursos profissionais sofreu uma 

diminuição de três horas por semana, para metade (duas sessões de 45 

minutos), piorando o contexto da situação, em que apenas dispunha de 100 

minutos por semana. Era de grande previsibilidade que, face ao contexto em 

questão, o seguimento do programa fosse praticamente impossível, existindo 

uma grande diferenciação quer nos objetivos por ciclo formativo/áreas, quer nos 

objetivos por matérias e, consequentemente, nas referências para a avaliação. 

Na ESAN a carga horária disponível é essa e foi assim que tive de trabalhar, 

dispondo de 6 aulas para cada modalidade. Uma turma composta por 95% de 

raparigas, em que 95% no momento não praticam nenhuma modalidade, 

havendo algumas dificuldades técnicas e táticas, torna-se difícil, para não dizer 

impossível, conseguir desenvolver uma qualidade de jogo de acordo com os 

pontos estipulados no PNEF dos CP. No meu ponto de vista, de modo a 

proporcionar uma aprendizagem mais completa e consolidada aos alunos, o 

número de Unidades Didáticas (UD) a abordar deveria ser reduzido, aumentando 

o tempo de contacto com as UD escolhidas. Isto possivelmente iria alterar a 

realidade atual na qual são abordadas várias modalidades, mas cujos ganhos e 

aprendizagens dos alunos são diminutos e incompletos. A minha opinião vai de 

encontro com Graça (2014), que refere que o ensino de diversas modalidades 

começou a ser moda no currículo da EF a nível internacional, mas que é bastante 

criticado pelo seu cariz breve, descontínuo e irrefletido tratamento didático. O 

professor é o condutor do processo de ensino-aprendizagem sendo que é ele 

que deve criar condições propícias para o desenvolvimento apropriado do 

conhecimento e competências dos alunos. Rodrigues (2013, p. 95) afirma que 

“cabe ao professor decidir e aplicar técnicas e processos que considere mais 

eficazes para que as aprendizagens e a formação se façam com mais rapidez, 

com mais consistência e com mais durabilidade”.  
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4.1.2.3. Unidade Didática (UD) 

Segundo Bossle (2002), a unidade didática (UD) é “o segundo nível de 

planeamento, é uma construção orientadora da ação docente que, como 

processo, organiza e dá direção e coerência aos objetivos a que se propõe”. É 

uma planificação organizada e adequada, com início, meio e fim, que auxilia o 

professor na preparação dos planos de aula, servindo como um guião no 

processo ensino-aprendizagem. 

As unidades didáticas constituem unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem (Bento, 2003). Esta fase específica do 

planeamento tem de ser desenvolvida para cada modalidade, sendo o módulo 4 

do MEC.  

No meu caso específico, senti que tentar guiar-me pelo PNEF para 

organizar o meu processo ensino-aprendizagem e para preparar as minhas UD, 

não me ajudou muito pois senti que, na maior parte das situações, a minha turma 

não se enquadrava no programa que está previsto para um 11º ano. A tática e a 

técnica dos meus alunos não correspondia ao que teoricamente seria esperado. 

No entanto, não deixei o PNEF de lado, continuei a dar algum seguimento ao 

programa, utilizando-o como suporte com vista a alcançar o melhor para os meus 

alunos. 

Desde o início que dou imenso ênfase ao jogo, então, na construção da 

minha primeira UD enquanto professor estagiário, sendo esta uma modalidade 

coletiva (basquetebol), decidi utilizar uma abordagem do topo para a base que, 

segundo Vickers (1990), pressupõe que os alunos compreendam as habilidades, 

ações e conceitos como um todo, ou seja, que adquiram uma visão holística do 

jogo em detrimento de uma perspetiva mais específica. Como é óbvio, se achar 

pertinente recorrer a situações mais analíticas, irei recorrer, por exemplo, se o 

aluno revelar imensas dificuldades na execução/interpretação de algum 

exercício/tarefa. 

Relativamente à ginástica acrobática utilizei uma abordagem da base para 

o topo. De acordo com Vickers (1990), uma abordagem base-topo permite 

quebrar o conteúdo em componentes mais simples de modo a que os alunos 
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consigam reconstruir e compreender o todo, ou seja, iniciar a abordagem da 

modalidade pelas habilidades motoras mais simples e que definem os 

movimentos, decompondo-as, para posteriormente conseguir prosseguir para 

situações mais complexas, onde a sua união dá origem a um elemento. 

A construção da terceira UD foi relacionada com a modalidade de atletismo. 

O trabalho que desenvolvi foi sempre bastante lúdico, procurando privilegiar o 

divertimento dos alunos, de forma a mantê-los sempre motivados para as aulas. 

De acordo com Caldas (2005, p. 38) “a existência de divertimento no treino 

poderá ser conseguida através da utilização de estafetas, da existência de uma 

estrutura multidisciplinar de competições formais e não formais, permitir ou criar 

oportunidades de interação com os amigos”. Quando divulguei aos alunos a 

modalidade de atletismo houve, de imediato, um choque psicológico, seguido de 

uma sensação de desânimo. Senti que as vivências deles nesta modalidade 

foram algo desmotivantes, o que provavelmente explica o desgosto sentido. Foi 

por esse motivo que procurei sempre utilizar estratégias lúdicas e situações de 

competição de forma muito regular. A primeira aula foi de avaliação diagnóstica, 

ou seja, foi uma aula mais instrucional, onde eu procurei perceber o nível geral 

da turma para poder adaptar, da melhor forma possível, as aulas futuras. 

Contudo, foi o suficiente para perceber que para os alunos correr sem nenhum 

objetivo é algo desmotivador e que teria de ser um professor diferente e criativo 

para conseguir proporcionar-lhes sensações diferentes, sensações boas. 

Relativamente à UD de Dança, aeróbica, utilizei com grande foco o MED. 

Esta turma já tinha um excelente historial com a modalidade de dança, pelo que 

senti uma maior autonomia da parte dos alunos no decorrer das aulas. Para além 

disso, a turma também estava a ser acompanhada na disciplina de ECDM 

(Expressão Corporal, Dramática e Musical), com uma professora estagiária do 

meu NE, o que contribuiu em certo ponto para o sucesso da modalidade. A 

abordagem inicial consistiu em relembrar com os alunos os tempos musicais, as 

entradas nos tempos certos, os passos básicos e, após isso, a atenção foi 

dirigida para o desenvolvimento da coreografia em equipas. 

Por fim, relativamente ao desenvolvimento da UD de Treino Funcional, 

apesar de ser uma área na qual me sinto à vontade em contexto de ginásio, com 
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a realização de treinos acompanhados, percebi que lecionar numa escola é 

totalmente diferente. A consciência corporal e o desempenho físico que estes 

alunos têm são extremamente baixos para o que seria esperado de jovens de 16 

anos. Além disso, no contexto de ginásio estou habituado a focar-me em 1 ou 2 

pessoas e, quando me deparo com 13 alunos, com as dificuldades mencionadas, 

percebi, inevitavelmente, que a estratégia teria de ser muito diferente. O meu 

estudo foi focado nesta modalidade, por isso, não houve a preparação linear de 

uma UD, ou seja, 3 aulas foram completamente focadas num ensino por 

Comando e as outras 3 aulas foram lecionadas num estilo de Autoensino. 

 

4.1.2.4. Planos de Aula (PA) 

A um nível mais micro, de forma a descrever de uma forma mais específica 

e detalhada o planeamento, utilizei os planos de aula. É considerado o último 

elemento desta cadeia de planeamento. Segundo Rink (1993), todos os planos 

de aula têm por detrás um plano de unidade didática, realizada em prol de um 

acontecimento lógico e metodológico. A mesma autora afirma ainda que planear 

é difícil e tedioso, mas é essencial para uma instrução apropriada com objetivos 

claros para o desenvolvimento dos alunos. 

Relativamente à constituição do plano de aula, Metzler (2011) sugere 

diferentes dimensões didáticas para a constituição do plano de aula, desde uma 

breve descrição contextual do objetivo da aula, os objetivos de aprendizagem, 

os exercícios de aprendizagem, a gestão do tempo em cada exercício e a sua 

gestão, apresentação e estrutura de cada tarefa, avaliação e análise. De acordo 

com as sugestões de Metzler e com os planos de aula por mim desenvolvidos 

no último ano, criei a estrutura do plano de aula que eu iria utilizar nas diversas 

modalidades. A minha estrutura ficou então composta por: no cabeçalho a 

identificação da escola, da faculdade e o ano letivo. Posteriormente, o título que 

contém o nome da disciplina, a turma a quem é direcionada o plano, o meu nome 

e os nomes do meu PC e PO. No bloco seguinte, vem uma área fundamental 

que indica a data, o local, a hora, a duração, o número da aula, o número de 

alunos e por fim o material necessário para a execução do plano de aula. De 
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modo a especificar o que vai ser realizado na aula, os planos contêm ainda a 

função didática e os objetivos da aula. A partir daqui, dentro de cada uma das 

partes (inicial, fundamental e final) tem sempre a descrição de cada exercício, 

os objetivos específicos de cada um, as componentes críticas e por fim, o tempo 

despendido para cada e o somatório do tempo total. 

A análise e reflexão de cada aula foi importantíssima para dar uma 

progressão da forma mais correta possível a cada aula. É fundamental perceber 

o que funcionou, o que preciso de melhorar e quais foram as respostas dos 

alunos face aos exercícios realizados. Se eu entender isto cada aula trará 

ligações fundamentais para dar continuidade à evolução de cada aluno. A partir 

desta reflexão, da análise da UD e dos objetivos da aula seguinte realizava o 

próximo plano de aula e repetia sempre este processo.  

A estrutura do plano de aula foi a mesma desde início, pois já a tinha 

utilizado no ano anterior. Adaptei-me bem a ela, mas admito que os primeiros 

planos de aula realizados demoraram bastante tempo a serem construídos. Para 

me sentir mais à vontade durante a aula precisava de ter a melhor preparação 

possível e ter pensado nas várias situações para, caso surgisse algum 

contratempo, eu saber agir da forma mais correta e ágil possível. Senti que fui 

desenvolvendo de forma gradual, principalmente na construção do plano de aula 

e na ligação do mesmo à aula anterior e às respostas que os meus alunos 

davam. Além disso, senti mais facilidade na decomposição de determinados 

exercícios para adaptar ao nível de cada aluno. Ter os objetivos bem delineados 

é outro dos aspetos muito importantes. Como afirma Bento (2003), o facto de os 

objetivos serem claros direciona a aula para o fundamental e impede que existam 

desvios na metodologia inicial escolhida. 
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4.1.2.5. MEC (Modelo de Estrutura do Conhecimento) 

Desde o início do mestrado que fui confrontado com o MEC e com a 

organização do meu ensino de acordo com este modelo. Este modelo foi 

desenvolvido por Vickers (1990) e, segundo a autora, reconhece uma instrução 

e planeamentos comuns a todos os desportos e atividades, sendo utilizado em 

cada modalidade, concentrando-se no conteúdo e com o que ensinar. 

O MEC expõe como a matéria é estruturada e serve-se dela como um guião 

para todo o processo de ensino-aprendizagem, refletindo um método de 

planeamento e organização para o trabalho do professor. Este modelo surge no 

sentido de procurar um ensino eficaz onde a ação do professor, 

independentemente da modalidade que vai abordar, além de refletida, deve ser 

também orientada. É um importante elo de ligação entre a planificação e a prática 

pedagógica e, estando sujeito a alterações, procura ir ao encontro das 

necessidades e interesses da turma, principalmente dos alunos. Está dividido 

em 3 fases e engloba 8 módulos que servem como uma estratégia ao professor 

para melhorar a eficácia do seu ensino sendo, portanto, necessária toda uma 

organização que sustente a sua aplicação na prática.  A fase de análise é a 

primeira e é constituída por 3 módulos, nomeadamente a análise de uma 

determinada modalidade através de um conhecimento estrutural hierarquizado, 

a análise dos estudantes e a análise do ambiente de ensino. A fase de tomada 

de decisão é constituída por 4 módulos. Nesta fase determina-se a extensão e 

sequência da matéria, definem-se os objetivos, configura-se o sistema de 

avaliação e preparam-se as progressões de ensino. A terceira e última fase, a 

aplicação, estrutura-se a partir da planificação através da análise dos planos 

nacionais, adaptando-os à realidade.   

O Módulo 1 diz respeito às categorias transdisciplinares do conhecimento: 

habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, cultura desportiva e 

conceitos psicossociais. Estas quatro categorias estão sempre presentes ao 

longo da UD e desencadeiam várias subcategorias subjacentes a estas. Do 

Módulo 2 ao 8 está inserido o conhecimento processual, isto é, todo o 

procedimento que se realiza desde a análise do contexto à aplicação prática nas 

aulas. O módulo 2 corresponde à análise do contexto, como os espaços e 
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materiais, ou seja, todo o ambiente envolvente e propiciador do ensino. O módulo 

3 refere-se à análise dos alunos, em que o objetivo é verificar o nível em que se 

encontram os alunos. Este módulo é determinante na abordagem de uma 

modalidade uma vez que este define o nível dos alunos, estando as seguintes 

fases do MEC dependente deste. No módulo 4 inicia-se a tomada de decisão e 

consiste em realizar a extensão e sequência de conteúdos a lecionar em cada 

período, ou seja, a UD. O módulo 5, correspondente à definição dos objetivos, 

revelou-se complexo pois foi difícil focar-me nos objetivos realmente essenciais 

para cada uma das modalidades. O módulo 6 é referente à configuração da 

avaliação e é realizado a partir dos objetivos determinados no módulo anterior.  

O módulo 7 decide o desenho das atividades de aprendizagem e as progressões 

de ensino a utilizar nas modalidades. Este foi o módulo em que senti mais 

dificuldades pois nem sempre foi possível determinar, à partida, quais seriam as 

progressões a ser utilizadas em cada modalidade visto que estas dependeram 

muito da evolução dos alunos durante o desenrolar da modalidade e do sucesso 

ou não em determinadas situações de aprendizagem. Para terminar, o módulo 8 

que corresponde à atuação do professor no terreno, ou seja, à prática 

pedagógica propriamente dita.  

O desenvolvimento dos MEC’s foi um processo algo demorado uma vez 

que implicou uma pesquisa aprofundada sobre cada modalidade. Foi a partir do 

término do primeiro MEC que fiquei realmente a perceber o quanto me ajudava 

no contexto da prática pois, além de me permitir realizar uma análise dos alunos 

em determinada modalidade, permitia-me realizar a extensão e sequência de 

conteúdos da forma mais adaptada possível, seguindo os objetivos propostos 

com vista a obter um bom processo ensino-aprendizagem. A construção dos 

MEC’s foi-se tornando cada vez mais natural, sentindo maiores facilidades neste 

planeamento nas últimas modalidades que abordei. 
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4.1.3. Realização 

4.1.3.1. O ensino propriamente dito 

Após finalizar o planeamento, vem então a parte mais temida, a prática e, 

tal como Bento (1987, p.15) afirmou, “o ensino é criado duas vezes: primeiro na 

conceção e depois na realidade”. 

De acordo com as Normas Orientadoras da Unidade Curricular EP3, a 

finalidade da realização é: “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando 

de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões 

da intervenção pedagógica”. O importante é conseguir proporcionar aos alunos 

aprendizagens significativas e a minha prática docente inseriu-se 

fundamentalmente nesses aspetos, uma vez que procurei ao máximo recorrer a 

mecanismos de intervenção que se adaptassem aos meus alunos. 

A realização do ensino propriamente dito é, para mim, o momento mais 

marcante, onde colocamos em prática tudo o que aprendemos e tudo o que 

planeamos. Foi na prática que vivi verdadeiramente o papel de “ser professor”, 

onde transmiti conhecimentos aos meus alunos, onde os conheci e onde tentei 

ajudar da forma mais holística. 

 

4.1.3.2. Momento de retirar as primeiras impressões com as 

minhas turmas 

Em conversa com a diretora de turma e com a professora cooperante recebi 

feedbacks muito positivos em relação à turma de apoio à infância, um grupo de 

raparigas bem comportadas mas com alguma falta de motivação. No que diz 

respeito à turma de gestão desportiva, uma turma maioritariamente constituída 

por rapazes, foi-me transmitido que eram um pouco barulhentos e, por vezes, 

desinteressados da matéria. No entanto, nós professores em momentos iguais, 

temos atitudes diferentes e, sem realizar juízos, considerei que a opinião das 

professoras poderia vir a ser diferente da minha. Atitudes diferentes em nós 

 
3 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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professores vão gerar atitudes diferentes nos alunos e eu estava completamente 

aberto a recebê-los e a absorver sensações. Tal como já afirmei anteriormente, 

inicialmente procurei adotar, tanto numa turma como na outra, uma postura mais 

rígida e rapidamente absorver o que cada uma tem de bom e de mau para 

conseguir adaptar-me e decidir qual a postura que deveria ou poderia adotar.  

 

4.1.3.3. Relacionamento criado e desenvolvido com os meus 

alunos 

Já fui aluno, atleta e treinador. Sou personal trainer e agora também 

professor. Inevitavelmente estou diariamente a lidar com pessoas e a minha 

motivação deriva de vários fatores, inclusive do contexto familiar. Em qualquer 

uma destas facetas, como seres humanos vamos ter bons e maus momentos e 

vamos saber dar às pessoas o valor que realmente merecem. Há atitudes que 

vão ser importantes para nós, há pessoas que nos vão marcar e, no fundo, todos 

temos um bom coração e conseguimos absorver as coisas boas quando alguém 

nos proporciona. Relativamente aos alunos é exatamente igual, eles podem ser 

muito mal comportados, mas se nós os conseguirmos ajudar em situações mais 

difíceis, vamos conquistá-los e eles vão dar-nos o valor que merecemos. 

Os alunos são os elementos-chave do processo ensino-aprendizagem e 

são seres humanos. Os seres humanos têm sentimentos e se conseguirmos 

realmente tocar no coeficiente emocional deles, conseguiremos tê-los ao nosso 

alcance. O psicológico é uma peça fundamental quando lidamos com pessoas e 

se conseguirmos ter isso a nosso favor a turma é tudo o que nos pretendemos. 

Além da família e, possivelmente, dos amigos, os professores são das 

pessoas que mais fazem parte do desenvolvimento e crescimento das crianças. 

Já dizia Hirama et al, (2011, p.176) “o profissional de EF é visto em grande parte 

das escolas e demais centros educacionais como o adulto mais próximo dos 

alunos”. 

O meu processo passou então por criar, de forma progressiva, essa ligação 

com os alunos. Para conseguir intervir da melhor maneira perante determinadas 

situações, não existe nada mais correto do que os conhecer individualmente, 
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conhecer as experiências de cada um, o percurso de vida e as vivências 

desportivas. Os inquéritos foram bastante importantes nessa fase inicial pois 

alunos valorizam o facto de nos lembrarmos do seu nome, do desporto que 

praticam, entre outros aspetos simples, mas que fazem a diferença no que toca 

à criação de empatia.  

 

4.1.3.4. Gestão Desportiva: como tudo começou 

No dia 19 de setembro, uma quarta-feira de sol, chegou o tão esperado dia, 

o primeiro momento com os alunos da minha turma de gestão desportiva. Pelas 

8:15h da manhã encontrava-me na sala dos professores, juntamente com a 

minha PC e mais alguns professores. A famosa sala que sempre foi conhecida 

como a sala proibida, estar lá dentro era quase sempre mau sinal. Sentia-me 

extremamente desconfortável, não conhecia praticamente ninguém e não tinha 

o à vontade para me envolver nos diálogos entre professores. 

Sendo a primeira aula, preparei uma apresentação minha, do planeamento 

para este ano letivo e pedi para cada um dos alunos se apresentar. Além disso 

já tinha uma parte da matéria preparada para iniciar caso houvesse tempo 

disponível. Outro ponto bastante importante foi a abordagem das regras e a 

importância de serem cumpridas para todos alcançarmos o sucesso. 

Sinceramente, senti um à vontade muito maior dentro da sala de aula do que na 

sala dos professores. Houve um grupo de alunos que se atrasaram por um 

período superior a 5 minutos e aproveitei essa situação para dar um pequeno 

parecer acerca da pontualidade e assiduidade.  De forma imprevisível e, sem 

estar planeado, uma grande parte da aula foi a falar da possibilidade de seguirem 

os estudos para o ensino superior, visto que 75% da turma não pensava sequer 

nisso. Colocaram-me algumas questões sobre o meu percurso até ali e sobre o 

meu trabalho de Personal Trainer no Holmes Place. Com o decorrer da aula, 

observei que alguns alunos falavam bastante sempre que tinham alguma 

possibilidade, havendo várias vezes a necessidade de os chamar atenção, tanto 

eu como a PC. A PC teve uma postura bastante presente, mas logo percebi que 

era por ser a primeira aula. 
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Tenho consciência de que as primeiras impressões marcam bastante o 

pensamento das pessoas e por isso é que houve uma maior preparação para 

este primeiro contacto. Saí da sala com uma boa sensação, senti-me competente 

e senti alguma admiração por parte de alguns alunos.  

Tal como afirmou Rink e Siedentop (2014, 2008), a necessidade de refletir 

sobre a minha atuação nas várias dimensões de intervenção pedagógica do 

professor: controlo e disciplina da turma, gestão e organização da aula, 

instrução, clima de aprendizagem e a relação professor-aluno é fundamental e é 

consolidadora de conhecimento. 

O meu acompanhamento a esta turma, como já afirmei em pontos 

anteriores, foi duas vezes por semana durante 100 minutos. Com um total de 30 

tempos de 50 minutos, ou seja, 15 aulas de 100 minutos. Ao contrário da outra 

turma, senti que dispunha de tempo suficiente para conseguir realizar um bom 

trabalho com a turma nos quatro módulos que iria lecionar. Com um total de 15 

aulas para cada módulo a estratégia inicialmente planeada e utilizada foi a 

avaliação com dois trabalhos de grupo, compostos por dois elementos em cada 

grupo. A gestão que decidi utilizar para esses trabalhos de grupo foram as 

primeiras 3 aulas para lecionar matéria, seguindo-se 2 aulas para 

desenvolverem o trabalho e mais 2 aulas para o apresentarem. Relativamente 

ao segundo trabalho, o funcionamento foi exatamente o mesmo, totalizando 

assim 14 aulas (28 tempos). Sobrava uma aula em cada módulo que foi utilizada 

sempre que existiu necessidade, geralmente para desenvolverem os trabalhos. 

Após a primeira aula, de apresentações, iniciamos o primeiro módulo, 

relativamente Atividade Física em Populações Especiais. Desde cedo comecei 

a extrair boas impressões. É um tema em que me sinto relativamente à vontade 

visto que estou a trabalhar diariamente com populações especiais, desde os 

idosos e grávidas no Holmes Place, a crianças como treinador de canoagem e 

agora, em contexto escolar. 

Os conteúdos que abordei neste módulo foram o exercício e saúde; o 

exercício no desenvolvimento e no envelhecimento; o exercício como fator de 

intervenção primária e secundária; e por fim, programas de exercício para 

pessoas portadoras de deficiências. 
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Devido ao facto de estar muito ligado à área de saúde e do exercício, 

utilizava muitos exemplos práticos de acordo com a matéria que ia lecionando e 

senti que conseguia cativar mais os alunos do que a lecionar apenas a matéria 

de forma mais teórica. 

As aulas lecionadas antes do primeiro trabalho decorreram melhor do que 

esperava, tive sensações muito positivas e as maiores dificuldades sentidas foi 

relativamente à pontualidade de alguns alunos, estranhamente sempre os 

mesmos. 

O primeiro trabalho lançado por mim foi relativamente ao efeito do exercício 

físico nas populações especiais, ou seja, as crianças, idosos, grávidas, pessoas 

com determinados problemas de saúde ou incapacidades e pessoas portadoras 

de deficiência. Juntamente com o tema, lancei alguns tópicos e algumas regras 

gerais de apresentação, como por exemplo a constituição do power point, 

tamanho de letra, espaçamentos, justificação do texto, entre outros. Neste início 

de ano dei liberdade para eles constituírem os grupos, apenas determinei que 

os dois alunos portadores de necessidades especiais não podiam ficar juntos.  

 

“Foi um momento desconfortável para mim, tinha mesmo de lhes informar desta decisão, mas não 

sabia como o iria fazer sem que lhes fizesse sentir inferiores. A PC aconselhou-me a tomar essa decisão 

porque é notável um rendimento inferior nos dois casos e juntos seriam bastante mais difícil. O momento 

foi desconfortável, mas a reação foi positiva. Suponho que como já estão no 12º ano, esta decisão já tinha 

sido tomada em anos antecedentes”. 

(DB 26 setembro 2018) 

 

Este módulo relativo ao exercício física em populações especiais foi muito 

interessante de lecionar, dei o meu melhor numa das áreas que me dá mais 

prazer em trabalhar e estudar, os alunos terminaram com classificações 

razoavelmente boas e mais conscientes da importância do exercício físico em 

populações especiais. 

O módulo de andebol e natação foram os dois que me senti menos à 

vontade, tendo algum receio que eles percebessem isso. Obviamente que 

estudei novamente as matérias, preparei as apresentações, mas houve 

situações durante a realização dos trabalhos em que colocaram questões que 
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eu não tinha a resposta com certeza máxima. Com naturalidade, sempre que 

sentia alguma dúvida dizia ao aluno que ia confirmar e que já o esclarecia. 

Aconteceu por duas ou três vezes e tinha receio que eles ficassem com a 

impressão de que o professor não sabia, sendo essa sensação muito 

desconfortável. Se os consciencializarmos que temos de lecionar várias matérias 

diferentes e que é natural não estarmos tão à vontade em todas, eles 

compreendem. 

 

“Hoje colocaram-me uma questão durante a realização dos trabalhos. Senti-me desconfortável por 

não ter certezas da resposta correta e disse ao aluno que não tinha a certeza absoluta, mas que me desse 

2 minutos para eu esclarecer. Disse que queria confirmar para não o estar a induzir em erro”. 

(DB, 23 novembro 2018) 

 

Lecionar uma modalidade apenas em contexto teórico é desanimador para 

grande parte dos alunos. Na minha humilde opinião, estas disciplinas teóricas 

podiam e deviam ter uma grande ligação a um contexto prático. Se estes alunos 

avançarem para o ensino superior na área de ciências do desporto irão sentir 

essa relação na matéria. Há uma interligação entre a parte teórica e a parte 

prática contínua, sendo que essa metodologia consegue cativar muito mais os 

alunos. Além disso, o que aprendem na teórica vão experienciar na prática e 

acabam por consolidar melhor o conhecimento pedagógico. 

Relativamente à modalidade de andebol, iniciei a matéria por uma 

introdução teórica da história da modalidade e pelas principais regras de jogo e, 

desde cedo senti a necessidade de criar alguma ligação com a turma, 

procurando mais oportunidades de interação com todos, caso contrário a turma 

iria começar a perder o foco. Então, em vez de ser eu a mostrar o tema e dar as 

respostas, comecei a aplicar mais o questionamento. Por exemplo, “então turma, 

relativamente ao tempo de jogo, acham que funciona igual a alguma 

modalidade? Quais são os tempos de cada parte? Como funciona a contagem?” 

Muitas vezes apenas com a primeira pergunta já estava a conseguir gerar 

discussão para as outras e conseguir criar um ciclo vicioso e abordar mais regras 

dentro do andebol. E fui fazendo isso relativamente às restantes regras, como 
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por exemplo sobre o terreno de jogo, as substituições, jogadores, golos, os 

lançamentos, etc. 

Ainda pensei em realizar essas perguntas em modo competição, ou seja, 

criar equipas de 5 elementos e a equipa que respondesse mais rápido de forma 

correta ao maior número de perguntas ganharia pontos, por exemplo seriam os 

primeiros a escolher os temas dos trabalhos. Aplicava algumas regras do MED 

neste contexto mais teórico. Infelizmente não foi possível realizar esta 

abordagem de forma tão linear para puder comprovar qual a sua eficácia. 

Apliquei com maior foco esses modelos de ensino na componente prática, EF, e 

não criei essa possível ligação para a componente teórica. 

 

4.1.3.5. Apoio à Infância: segundo dia mais nervoso do que o 

primeiro 

Dia 20 de setembro de 2018, o meu dia iniciou bastante cedo com o toque 

do despertador a soar pelas 06:00h para estar disponível para lecionar o primeiro 

treino do dia às 07:00h e essas 4 horas antecedentes à primeira aula de EF 

fizeram-me pensar bastante na forma como iria decorrer a aula. O nervosismo e 

ansiedade acompanharam-me desde o início do dia até ao momento da aula. 

Quando nos esforçamos e consideramos que merecemos o sucesso esses 

sentimentos de nervosismo e ansiedade acompanham-nos com maior 

intensidade e, para mim, se a aula não decorresse da forma que eu esperava, 

iria sentir-me um pouco frustrado. Relativamente à aula propriamente dita, como 

dispunha de apenas 6 aulas de 100 minutos para cada modalidade, tentei 

aproveitar o máximo de tempo para a prática, retirando apenas 20 minutos para 

conversar com os alunos. Como afirma Rink (2014), as ações pré e pós aula 

devem ser realizadas no menor tempo possível e, no sentido de implementar 

esta dica, procurei criar situações que permitissem rentabilizar o tempo da aula 

e ainda criar rotinas uma vez que elas “… permitem aos praticantes conhecer os 

procedimentos a adotar na diversidade de situações de ensino, aumentando o 

dinamismo da sessão e reduzindo significativamente os episódios e o tempo de 

gestão” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 189).  
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No início da aula apresentei-me e dei oportunidade para cada aluno se 

apresentar, abordamos aspetos importantes relativamente às regras da 

disciplina e ao seu programa curricular para o ano letivo que acabava de se 

iniciar. Abordei a situação dos equipamentos desportivos, a importância da 

ausência de brincos, colares e pulseiras, e dos cabelos presos (no caso das 

raparigas), tudo com o objetivo de realizar uma prática desportiva mais segura. 

Como já descrevi na apresentação da turma, entreguei uns questionários 

para posteriormente analisar e conhecer de forma mais intimista a turma. Após 

essa análise fiquei satisfeito, com boas impressões em relação à turma e 

agradado com o facto de praticamente todos os alunos terem prestado atenção 

às informações que lhes transmiti. Em relação à parte prática iniciei com 

instrução direta, no aquecimento, pudendo observar que uma parte da turma não 

tinha consciência da importância do aquecimento, aplicando pouca amplitude 

nas articulações em determinados exercícios. Percebi de imediato que tinha de 

investir um pouco mais para que eles se sentissem desafiados e ganhassem 

motivação em relação à aula. Posteriormente ao aquecimento executaram um 

exercício analítico de drible com passe de peito e passe picado onde observei o 

comportamento que eu esperava, uma execução correta pela maioria dos 

alunos. No entanto, continuei a sentir que não lhes oferecia desafio nem lhes 

dava motivação em exercícios tão analíticos. Como último exercício da avaliação 

decidi aplicar jogo 3 vs 3, de modo a observar o comportamento deles tanto a 

nível técnico e tático como a nível motivacional, desafio e autonomia. Aqui, já foi 

possível observar ânimo durante a execução do exercício e cooperação entre a 

grande maioria dos alunos. Numa avaliação geral da turma, a nível técnico 

avaliei como razoável, mas a nível tático senti o jogo bastante pobre, ou seja, 

pouca organização a nível defensivo, pouca noção da existência de corredores 

de jogo, etc. Para terminar, reuni a turma toda para lhes dar um feedback geral 

de modo a que entendessem qual o seu nível técnico/tático e um pouco acerca 

do que íamos trabalhar durante a modalidade de basquetebol.  

Da minha parte, as maiores dificuldades sentidas foram o barulho das 

outras duas turmas no pavilhão, o espaço disponível e o controlo do tempo de 

aula. De acordo com tudo o que se passou senti-me satisfeito com o trabalho 
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que realizei, tanto na preparação para a aula como na aula em si, existindo 

naturalmente pontos a melhorar. A partir deste momento raramente realizei a 

chamada pois, com uma turma pequena foi muito rápido conhecê-los e saber o 

nome de todos, o que me permitiu, com alguma facilidade, controlar a chegada 

e saída dos alunos. 

 

4.1.3.6. O conhecimento Pedagógico do Conteúdo: a influência 

que diferentes tipos de conhecimentos têm na prática 

pedagógica 

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo é considerado o conhecimento 

profissional específico do professor, sendo uma base fundamental nas decisões 

tomadas pelo professor sobre o que ensinar e como ensinar. 

Shulman (1983) foi o primeiro autor deste construto. Refere-se à interseção 

entre o conteúdo e a pedagogia e supõe, na visão de Shulman (1983) que “… a 

capacidade de um professor para transformar o conhecimento do conteúdo que 

ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações 

dos estudantes levando em consideração as experiências e bagagens dos 

mesmos (Shulman, 1987).” O mesmo autor diz ainda que a compreensão do 

conteúdo disciplinar somente não é suficiente e que a sua utilidade recai sobre 

a ação do professor. Vários autores têm realizado proposições sobre os 

componentes do conhecimento prático de professores. Shulman (1987) propõe 

sete: do conteúdo, pedagógico do conteúdo, pedagógico geral, do currículo, dos 

materiais e programas, dos alunos, do contexto e dos fins, propósitos e valores 

educativos. São estes componentes que diferenciam o professor dos outros 

especialistas da matéria. Para facilitar todo este entendimento, Shulman (1987) 

desenvolveu o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA), sendo este 

adaptado por Salazar (2005). De acordo com este modelo, o raciocínio 

pedagógico e a ação pedagógica envolvem um ciclo através de atividades de 

compreensão, transformação, instrução, avaliação e reflexão. Este modelo 

requer processos de raciocínio do professor sobre o conteúdo para o ensino que 

estão em reestruturação contínua. A sua dinâmica vai sendo enriquecida pelo 
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contexto que se sucede, como resultado das interações sociais que a atividade 

educativa implica e os momentos distintos que caraterizam a prática docente. O 

MRPA é, então, um modelo dinâmico e cíclico de reflexão e ação docente. O 

MRPA procura então relacionar os conhecimentos que o professor possui sobre 

o conteúdo de matéria com as abordagens metodológicas que ele desenvolve 

sobre determinados assuntos. 

Em cada modalidade, o conhecimento da matéria de ensino foi preparado 

e estudado com antecedência. É natural que nós, EE, não estejamos com o 

mesmo à vontade em todas as modalidades necessitando de um estudo prévio 

mais intenso em algumas delas. Esse conhecimento por si só pode ser 

insuficiente pois, além de ter o conhecimento teórico, é preciso realizar uma boa 

aplicação no contexto. 

Ao longo do EP senti desenvolvimento e melhorias consideráveis na minha 

posição enquanto professor como, por exemplo, na minha compreensão das 

estruturas do conteúdo, de situações práticas em que precisava de intervir e, 

ainda, na capacidade de fazer ajustes a situações de jogo que não estavam a 

funcionar a 100%, procurando adaptar o exercício a cada aluno de modo a criar 

um nível de desafio ideal para que exista aprendizagem. A própria tipologia de 

ensino foi diferente ao longo do ano, a forma como avaliava os alunos nas 

atividades tornou-se naturalmente mais simples. As reflexões das minhas ações 

nas aulas fizeram-me pensar em muitos aspetos e levaram-me a procurar um 

conhecimento mais específico em relação aos conteúdos. Ao início sentia que 

refletia de um modo muito geral, acabando por perder os aspetos cruciais que 

deveria absorver. Além destas reflexões sobre mim e sobre as minhas atitudes, 

outra oportunidade que me ajudou a melhorar este tipo de conhecimento e 

reflexão foi através da observação das aulas dos outros EE e dos outros 

professores do GEF.  

Ter consideração pelas caraterísticas de cada aluno, desde as suas 

dificuldades, linguagem, cultura, motivação, classe social, género, idade, 

habilidade, aptidão, interesse, autoestima, capacidade de atenção, é 

fundamental para ajudar e proporcionar individualmente uma melhor 

aprendizagem. A experiência de cada professor vai ditar as atitudes que tem 
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durante as aulas. A diferença entre o professor experiente e o professor recém-

formado está, por exemplo, no facto de que ao escolher uma atividade, o 

professor novato seleciona um livro e segue a sequência proposta pelo autor e 

para o professor experiente, a mesma atividade exige um desafio intelectual 

porque ele sabe que suas ações é que vão determinar o êxito ou não do aluno. 

 O desenvolvimento do conhecimento específico do conteúdo foi uma 

constante preocupação. Este tipo de conhecimento foi essencial para detetar 

melhor os erros, tanto no meu ensino como durante a realização das atividades 

por parte dos alunos. Os professores que estão melhor preparados antes da aula 

vão usar o tempo de aula e outros recursos de forma mais eficiente aumentando 

os níveis de aprendizagem dos alunos. Desta pesquisa contínua percebi que o 

conhecimento da matéria de ensino é fulcral, mas não é o suficiente para o 

domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é realmente aquele que 

permite que os alunos compreendam efetivamente o que lhes é solicitado nas 

aulas. De acordo com vários estudos, à medida que o Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo se desenvolve nos professores iniciantes, eles deixam de culpar os 

alunos pela falta de sucesso e começam a reconhecer deficiências nos seus 

próprios conhecimentos de ensino (McCaughtry & Rovegno, 2004). Os alunos, 

ou seja, o contexto em que trabalhamos, não têm a maior parte da culpa do 

nosso insucesso, mas sim a forma como nós, professores, trabalhamos com 

esses diferentes contextos, com esses diferentes alunos. O conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo é um aspeto crucial para que consigamos ser melhores 

professores. Saber e perceber sobre os diversos conteúdos e a forte ligação que 

eles têm na aprendizagem dos alunos levou-me a investir parte do meu tempo 

na procura de um melhor desenvolvimento enquanto professor. 
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4.1.3.7. Eficácia do Professor 

Ao longo do estágio este ponto foi crucial para eu considerar se o meu 

trabalho foi bom ou não. Procurei corresponder às afirmações ditas pelos 

autores, procurando proporcionar a melhor aprendizagem possível aos meus 

alunos. 

O primeiro ponto para o professor conseguir promover uma melhor 

aprendizagem nos alunos é o tempo de aprendizagem motora (Silverman, 

Devillier & Ramírez, 1991), significando que quanto mais tempo os alunos 

passarem nas aulas envolvidos em atividades motoras relacionadas com o 

conteúdo mais aprendizagens terão. Além deste aspeto, outro grande foco da 

minha atenção foi na clareza com que apresentava as tarefas (Werner & Rink, 

1989) e na maneira como desenvolvia o conteúdo (French et al., 1992). Estes 

dois aspetos também já foram muito investigados e demonstraram ter uma 

grande relação com a aprendizagem das habilidades motoras dos alunos. 

Nenhuma dessas variáveis é suficiente por si só para garantir a aprendizagem 

do aluno. Se eu fornecer o máximo tempo de prática não consigo, de nenhuma 

forma, garantir que o aluno aprenda, mas se eu não fornecer o tempo de prática 

suficiente, a probabilidade de insucesso na aprendizagem do aluno é 

substancialmente maior. Nós, como professores, nem sempre conseguimos 

controlar estas variáveis, mas o grande desafio é vincular essas variáveis 

primeiro ao comportamento do professor e depois aos resultados da instrução. 

Recentemente, os autores focaram-se principalmente no aluno como mediador 

da instrução e nos processos que estão envolvidos na dinâmica da motivação 

do aluno como, por exemplo, o aluno perceber que tem competência para 

determinadas situações, a sua autoeficácia e os objetivos da sua própria 

realização. 

Segundo Chen et al (2008), outro aspeto fundamental no ensino da EF é o 

efeito de diferentes orientações para o ensino do conteúdo nos resultados dos 

alunos, como por exemplo o MED e o TGfU, que são orientações construtivistas. 
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4.1.3.8. Gestão e Tempo de aula: à procura de melhor eficácia 

A gestão e o tempo da aula são, sem dúvida, um dos fatores mais 

importantes para que se consiga alcançar um processo de ensino-aprendizagem 

de qualidade.  

Durante o meu EP fui recorrendo a uma gestão preventiva, que se 

materializou em estratégias proativas utilizadas pelo professor a fim de criar e 

manter um clima positivo para cada tarefa (Siedentop & Tannehill, 2000). Nesta 

linha, Arends (2008, p. 173) descreve que “a gestão preventiva é a perspetiva 

segundo a qual muitos dos problemas da sala de aula podem ser resolvidos 

através de uma boa planificação, de aula relevantes e interessantes, e de um 

ensino eficaz”. 

Desde cedo que tentei implementei esta gestão de aula preventiva pois, tal 

como Metzler (2011) dizia, enquanto não conseguimos eliminar completamente 

as atitudes de mau comportamento do aluno na sala de aula, o professor pode 

preparar um plano de gestão preventiva, de modo a reduzir a possibilidade de 

problemas de mau comportamento, com o objetivo de aumentar o tempo de 

tarefa e, consequentemente, o tempo de aprendizagem dos alunos. 

Na minha turma de Educação Física, 11º AI, consegui desde cedo criar 

pequenas rotinas e ter uma gestão de aula bastante controlada. 

Em gestão desportiva, nas aulas teóricas que decorriam às 8:25h à quarta-

feira e sexta-feira criar esta gestão preventiva e criar rotinas foi bastante mais 

complicado pois todos os dias havia alguém com um motivo para a falta de 

pontualidade como, por exemplo, perder o autocarro, haver muito trânsito, estar 

a chover, o despertador não tocar, entre outros. 

 

“Esta foi a minha primeira aula e meia dúzia de alunos atrasaram-se mais de 5 minutos. 

Aproveitei essa situação para dar um pequeno feedback acerca de pontualidade e assiduidade.” 

(DB, 17 de setembro 2018) 

 

Procurei desde cedo estabelecer rotinas de modo a prevenir 

comportamentos inadequados e para que estas começassem a fazer parte 

integrante dos alunos. Tal como Siedentop e Tannehill (2000, p. 61) referia 
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“rotinas para a realização de tarefas de gestão, são ensinadas e são dadas 

oportunidades suficientes aos alunos para praticá-las. (...) O tempo gasto com 

os alunos a estabelecer regras, procedimentos e consequências para quem 

quebrar essas regras é tempo bem gasto”. 

No início das aulas de EF a primeira rotina estabelecida foi a realização de 

um diálogo inicial, no qual aproveitava para transmitir os objetivos de aula e 

relembrar alguns aspetos da aula anterior. A partir do momento em que sentia a 

turma “controlada”, aproveitávamos o tempo para conversarmos sobre aspetos 

que temos em comum, sem exceder mais do que 5/6 minutos da aula. Considero 

este último ponto fundamental para o aumento do interesse e da motivação dos 

alunos tanto pela aula, como por mim enquanto professor, e, ainda, uma 

melhoria na pontualidade dos alunos. 

O autor que para mim denomina melhor este momento inicial é Metzler 

(2011) que o classifica de brief set inductions, e que diz que estes momentos 

servem para (i) pré-visualizar o conteúdo da lição para os alunos, (ii) verificar o 

estado dos objetivos de aprendizagem, (iii) relacionar o conteúdo para outras 

áreas de aprendizagem e (iv) aumentar o interesse e motivação dos alunos. 

Rink (2014), refere também que a maneira como os professores organizam 

o equipamento, o tempo de aula, o espaço e os alunos no momento de instrução 

é tão importante quanto o conteúdo a ensinar. Estes aspetos foram desde cedo 

uma preocupação porque eu sabia que isso poderia melhorar a qualidade da 

minha aula. As tarefas de gestão de aula, do espaço, do material e do tempo 

foram cruciais para um melhor processo de ensino-aprendizagem, e a criação 

de rotinas continuava a ser um aspeto fundamental para este controlo. 

 

“Hoje eu pedi a 3 alunos para irem buscar o material que era necessário para a aula e o 

funcionário do pavilhão exaltou-se, chamando atenção das raparigas que não podem estar lá 

dentro, dizendo que só eu é que posso ir buscar o material”. 

(DB, 4 de outubro de 2018) 

 

Relativamente à utilização do material, apenas eu tinha autorização para 

entrar no local onde está guardado mas, em conversa com o funcionário do 
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pavilhão, concordamos que os alunos podiam ir recolher o material sob a minha 

autorização e responsabilidade. No início de cada aula procurava saber se todos 

iriam realizar a aula e, caso todos realizassem, antes do aquecimento eu 

chamaria alguns para me ajudar e, caso houvesse alunos que não realizassem, 

ficavam esses responsáveis por preparar o material enquanto os restantes 

colegas iniciavam o aquecimento. Determinei desde cedo esta rotina, os alunos 

que não realizassem a aula ficariam responsáveis por toda a organização da 

aula. Eu possuía sempre 1 ou 2 planos de aula comigo e expliquei-lhes como 

analisavam o plano de modo a que soubessem preparar o material para 

exercícios. 

Relativamente ao material disponível foi uma dificuldade e um pequeno 

entrave em algumas situações, apesar de haver uma tabela do material 

existente, a sua quantidade e o estado, houve situações em que necessitei e não 

estava disponível. 

 

“Após um brief set inductions, pedi a duas alunas que não realizavam a aula para irem 

buscar algum material e não havia coletes disponíveis. As outras duas turmas que partilham o 

pavilhão comigo estavam a lecionar desportos coletivos e utilizaram praticamente todos os 

coletes disponíveis. Fui obrigado a fazer alterações no planeamento da aula.” 

(DB, 18 de outubro 2018) 

 

No que toca à transição de exercícios, apesar da minha experiência não 

ser especificamente nestas modalidades nem no contexto sala de aula, quando 

instruía treinos de canoagem o momento de transição em si não era muito 

diferente. Obviamente que no rio a situação era mais complicada, o exercício é 

quase sempre o mesmo mas os tempos, as intensidades e o tipo de técnica é 

que podiam variar. No entanto, juntar os atletas todos era bastante complicado 

visto que todos têm capacidades diferentes e no fim de cada série se 

encontrarem bastante afastados uns dos outros, tendo de utilizar algumas 

estratégias para os ter o mais próximo possível sendo, por vezes, até necessário 

gritar. Neste contexto nunca senti grandes dificuldades em juntar a turma para 

realizar a instrução do exercício seguinte. Nunca realizei contagens 

decrescentes nem coloquei consequências caso demorassem muito, visto que 
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desde o início a turma funcionou sempre muito bem nesse aspeto. Quando era 

necessário interromper o exercício para fornecer algum feedback coletivo, se 

fosse algo relativamente simples, nem pedia aos alunos para se juntarem, 

bastava dar esse feedback da maneira mais objetiva possível e rapidamente 

continuavam na atividade. Relativamente à introdução de variantes, a situação 

sempre foi muito idêntica, se fosse uma variante simples, pedia para pararem o 

exercício e demonstrava mesmo sem o grupo se juntar, caso fosse uma variante 

mais complexa, optava sempre por reunir o grupo. 

Em relação à gestão desportiva, apesar de ser dentro de uma sala de aula, 

a gestão do material também teve muita importância. A sala de aula era 

constituída por aproximadamente 15 computadores, no entanto, o facto de não 

estarem todos em funcionamento e de existirem muitas vezes problemas de 

internet, tornou necessário fazer uma gestão da distribuição dos grupos, tendo 

por vezes de ceder o meu computador para que os alunos pudessem trabalhar. 

Na lecionação do módulo de natação, aconteceram os maiores problemas 

relativamente ao material. Duas semanas consecutivas em que, devido a 

problemas informáticos, os computadores estavam sem internet. Isto foi algo que 

afetou a dinâmica das aulas pois coincidiu com o período de tempo em que os 

alunos estavam a realizar trabalhos de grupo e necessitavam dos computadores 

e de internet. 

 

“Hoje supostamente decorria uma aula normal em que os alunos estavam a desenvolver 

os seus trabalhos, no entanto qual é a minha sorte, não há internet em todos os computadores 

da escola. Para piorar a situação, não tinha comigo o meu disco externo com a matéria atualizada 

para solucionar a aula. Felizmente lembrei-me que em casa tinha realizado umas pesquisas 

sobre uns documentários do nadador olímpico Michael Phelps, e, partilhando a minha internet 

móvel do telemóvel para o computador, consegui aproveitar uma “aula quase perdida” numa aula 

que os alunos ficaram incrédulos com o percurso desenvolvido por esse atleta “de outro mundo”. 

(DB, 21 de março de 2019) 

 

Fora estas situações excecionais as aulas sempre funcionaram sem 

grandes problemas. Durante a realização dos trabalhos eu permanecia a maioria 
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do tempo a monitorizar e esclarecer dúvidas e, em momentos mais calmos, 

aproveitava para desenvolver trabalho de estágio no computador. 

 

“Tenho aproveitado para adiantar o meu trabalho de estágio enquanto os alunos 

desenvolvem o trabalho, mas, há grupos que não os posso deixar à vontade 5 minutos. O vício 

pelos jogos, os vídeos no youtube e as conversas nas redes sociais são constantes, farto-me de 

chamar atenção ou chamá-los à razão”. 

(DB, 5 de outubro 2018) 

 

As novas tecnologias são cada vez mais incríveis, mas usadas em alturas 

menos boas, como uma sala de aula, tornam-se muito desagradáveis e difíceis 

de controlar. Esta situação foi um problema constante durante todo o ano e 

acredito que deverá ser um dos problemas mais comuns para os professores. 

Regra geral, a gestão da aula decorreu como planeado, havia normalmente 

alunos menos atentos, situações de chamada de atenção, avisos pelo uso do 

telemóvel, quase que me atrevo a dizer “o normal” nos dias de hoje. Felizmente, 

esse número era reduzido, havendo muitas vezes momentos de conversa em 

grupo, de debate, em que geralmente eram sempre os mesmos a participar. 

 

“Em algumas aulas dei por mim a debater sobre assuntos paralelos, mas que lhes 

despertava imensa curiosidade. Eu sentia que estava a enriquecê-los e tendo a gestão da 

matéria controlada, continuava naqueles assuntos. A própria turma no geral estava muito mais 

atenta, mais curiosa e mais participativa. Conversei com a PC relativamente a fugirmos ao tema 

central e ela disse que se tiver a gestão de tempo em relação à matéria controlada que não havia 

problema, até porque sentia que era incentivador e enriquecedor para aqueles miúdos.” 

(DB, 16 de novembro 2018) 

 

Uma situação que reparei foi que os jovens precisam de mais 

conhecimento geral, existiram momentos que, sem fugir muito ao tema central, 

desenvolvemos debates extremamente enriquecedores e tenho mesmo a 

sensação de que eles saíam da sala mais intelectualizados.  
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Em ambas as turmas, a gestão do tempo de aula e a divisão do tempo 

específico para cada exercício/tarefa foram um desafio para mim, acontecendo 

entraves quando menos estava à espera. Metzler (2011) afirma que a gestão do 

tempo de aula é um dos recursos mais importantes no ensino, no qual o 

professor pode utilizar este tempo para potenciar a aprendizagem dos seus 

alunos. No entanto, Rink (2014) refere que não existe nenhuma forma de 

antecipar o tempo exato que os alunos precisam ou podem gastar 

produtivamente na atividade. Concordo com ambos os autores, desde início que 

existiu várias vezes a necessidade de ajustar os tempos pré-estabelecidos para 

as atividades devido às necessidades sentidas pelos alunos. Foi uma prática 

constante, o planeamento não é fixo e procurei sempre alinhá-lo com o 

desenvolvimento dos meus alunos. A minha PC estava presente em todas as 

aulas, tanto de EF como teóricas e, no final de cada aula, eu fazia questão de 

perguntar se tinha alguma sugestão ou alguma crítica construtiva sobre o meu 

modo de lecionar. 

 

4.1.3.9. Clima motivacional 

Spray (2000), afirma que a participação voluntária do aluno em EF é mais 

marcada pelo clima motivacional vivido do que pela orientação da disciplina para 

a tarefa. O meu comportamento como professor foi de extrema importância no 

desenvolvimento de um clima motivacional positivo durante as aulas de EF. A 

tarefa, autoridade, reconhecimento, agrupamento, avaliação e tempo (TARGET) 

foram identificadas como influentes na determinação de um clima motivacional 

na aula. Ao longo do ano procurei trabalhar com estas componentes 

desenvolvendo tarefas variadas, diferenciadas e ajustadas, ou seja, modifiquei 

as tarefas para conseguir albergar diferentes níveis de dificuldade e 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Procurei torná-los pessoas com 

mais atitude, mais autónomas, atribuindo-lhes papéis de liderança, procurando 

desenvolver a tomada de decisão nas mais variadas situações. Saber 

reconhecer o empenho e o esforço do aluno é muito importante e eles sentem-

se bem quando são valorizados, então, sempre que observava alguma situação 

que o aluno tinha mérito, eu dava ênfase a esses momentos, desenvolvendo um 
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clima de satisfação pessoal muito agradável. Trabalhei muito com os alunos em 

grupos, havendo momentos que formávamos grupos mais heterogéneos, outras 

vezes mais homogéneos, sendo este trabalho em equipa mais um motivo 

fundamental para um clima motivacional positivo, sendo uma vantagem estas 

relações estabelecidas em contexto de aula, assim como o espírito de 

entreajuda, uma vez que o sucesso de um deve ser o sucesso de todos. Assim 

sendo, nas minhas aulas tentei sempre incutir nos alunos esta ideia e favorecer 

uma prática onde o respeito, o fairplay e a cooperação fossem a base de toda a 

prática. Saber dar mérito ao empenho e consequente evolução dos alunos é 

importante e, para isso, realizei sempre uma avaliação normativa, e, sempre que 

possível, forneci feedbacks positivos para que os se sentissem competentes nas 

tarefas. Uma boa gestão de tempo para a individualidade de cada um foi um 

outro aspeto importante, tendo sido um pouco flexível para a conclusão das 

tarefas, dependendo dos níveis de dificuldade de cada um. 

Sem dúvida nenhuma que um clima motivacional positivo tem uma ligação 

direta no desempenho dos alunos, sendo facilmente observável o esforço 

acrescido quando eles se veem motivados. 

 

4.1.3.9.1. Clima motivacional e a estreita relação com o MED 

Há uma relação direta destas componentes com o MED, existindo 

evidências recentes que afirmam que o modelo de educação desportiva é mais 

eficaz para satisfazer a necessidade psicológica de relacionamento dos alunos 

(Perlman, 2011) e a competência (Spittle & Byrne, 2009). Estudos afirmam que 

alunos a utilizar o MED consideram as aulas mais agradáveis e conseguem 

manter o empenho na aula durante mais tempo comparativamente com os 

alunos que frequentam o ensino mais tradicional. Os resultados afetivos 

positivos com o MED foram facilitados pelo desenvolvimento da motivação 

autónoma dos alunos. Este aumento de motivação autónoma vai aumentar o 

esforço e, consequentemente, o aproveitamento dos alunos. Este modelo 

consegue ainda satisfazer as necessidades psicológicas dos alunos na relação 

entre eles, no desenvolvimento de competências e na sua autonomia. A 
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mudança positiva nas três construções psicológicas explicou o aumento da 

perceção do prazer dos alunos, e uma mudança positiva na competência e no 

esforço dos alunos no desporto (Perlman, 2012). Ainda o mesmo autor, em 2010, 

realizou um estudo no qual comparou o MED com outras abordagens mais 

tradicionais e constatou que os alunos amotivados, com a implementação do 

MED, demonstraram altos níveis de satisfação.  

 

4.1.3.10. Os modelos de ensino: uma progressão na direção de 

comprometer os alunos na construção da sua 

aprendizagem 

Os modelos de ensino são orientações de caráter educativo e princípios 

teóricos da atuação pedagógica. Ao longo do primeiro ano de mestrado a matéria 

relacionada com os modelos de ensino suscitou-me bastante curiosidade devido 

à controvérsia de opiniões que existe em volta dessa temática. Metzler (2011) 

afirma que um modelo oferece um plano com um guião para um ensino coerente, 

apresenta os aspetos relevantes das componentes que intervêm no processo de 

aprendizagem e permitem, por isso, que tanto o professor como os alunos 

conheçam as linhas orientadoras do ensino, orienta o professor nas suas 

tomadas de decisão e, por ser suportado em investigação, compreende uma 

estrutura teórica refinada. 

Mesquita e Graça (2011) sugerem que aprende mais quem se dedica mais 

tempo a uma boa exercitação, quem obtém uma taxa razoavelmente elevada de 

sucesso na realização das tarefas, quem exercita a um nível de processamento 

cognitivo mais elevado e quem está inserido num ambiente criativo e apropriado 

para a aprendizagem. Na minha opinião, o aluno ter uma taxa de sucesso 

elevada na realização das tarefas é o fator principal para que ele se sinta 

motivado e ganhe gosto por determinadas modalidades, caso contrário, pode 

levar o aluno ao fracasso e à desmotivação. 

Segundo Rink (2001), não existe nenhum modelo de instrução que seja 

adequado a todos os contextos, então, enquanto professor estagiário, senti a 

necessidade de recorrer a diversos modelos durante este ano, procurando uma 
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melhoria na qualidade do processo de ensino-aprendizagem nas diversas 

modalidades, e, também, procurando vivenciar e perceber no contexto real da 

prática as diferenças entre uns modelos e outros. Procurei utilizar modelos de 

ensino com instrução mais focada nos alunos e com instrução mais focada no 

professor, entender na realidade a diferença e a taxa de sucesso de cada 

método. Recorri a modelos de ensino diferentes, desde o Modelo de Instrução 

Direta (MID) ao Modelo de Educação Desportiva (MED), tendo ainda utilizado o 

Modelo Desenvolvimental (MD) de Rink e o Teaching Games for Understanding 

(TGfU) para o ensino dos jogos desportivos coletivos em geral. 

 

4.1.3.10.1. Modelo Desenvolvimental 

Relativamente ao Modelo Desenvolvimental de Rink (1996), este modelo 

assegura um carácter extremamente didático ao auxiliar o professor no 

desempenho da sua atividade, permitindo o delineamento dos processos 

instrucionais, adequando as tarefas à capacidade de interpretação e de resposta 

dos alunos. Segundo Rink (1996) o MD acredita que a melhoria da aprendizagem 

está diretamente associada ao bom desenvolvimento do conteúdo, pois há o 

risco de não se aprender nada se se quiser aprender tudo de uma só vez. 

O MD desenvolve-se na promoção de que os conteúdos de ensino exigem 

um tratamento didático, corporalizado na manipulação da complexidade 

crescente das situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na 

estruturação do trabalho do aluno. Este modelo tem alguma da sua base 

sustentada no MID (Rink, 2001) que subentende que a prática, por si só, não 

proporciona aprendizagens consistentes e prevalecentes no tempo. Deve-se 

referenciar às aquisições finais desejadas, integrando os componentes 

necessários para a ocorrência de sucesso, em função da capacidade de 

resposta dos alunos (McGown, 1991). Este modelo procura o sucesso, procura 

os comportamentos finais desejados, mas tudo em função da capacidade de 

resposta que o praticante demonstra, sendo eu bastante apologista destas 

afirmações. 

Segundo Famouse (1990) e Riera (1989) é fundamental que os professores 

considerem os alunos na sua individualidade e de forma holística de modo a que 
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possam ajustar as tarefas e os exercícios às particularidades e capacidades de 

cada um, sempre com o objetivo de progredir para o máximo desenvolvimento. 

Muitas vezes, o insucesso do aluno na execução de determinada tarefa não 

depende somente de si, mas também do facto de esta não estar adaptada à sua 

condição. Desta forma, para permitir uma aprendizagem com bons níveis de 

desempenho, é necessário que o professor crie situações ideais de 

aprendizagem entre a zona de desenvolvimento atual e a zona do próximo 

desenvolvimento (Bento, 1987). Este modelo encontra uma boa conceção do 

ensino das atividades físicas e desportivas pela oportunidade que consegue 

proporcionar em adequar as tarefas e as suas exigências às capacidades de 

resposta dos alunos. Esta conceção assume especial relevo no domínio das 

atividades físicas desportivas (AFD) pelo facto de atribuir o grau ideal de 

dificuldade na execução das tarefas, pois tarefas demasiado difíceis ou 

demasiado fáceis não facilitam a progressão na aprendizagem (French et al., 

1991; Rink et al., 1992). 

Para estar de acordo a estas afirmações, o professor pode facilitar a 

aprendizagem se estabelecer prioridades nos conteúdos e mesmo na sua 

estruturação, ou seja, se lhes atribuir uma sequencialidade (progressão). De 

seguida, há o aperfeiçoamento na tarefa através da exercitação e consolidação 

(refinamento) e, por fim, proporcionando oportunidades de prática em condições 

que lhes provoquem exigência de rendimento (aplicação) (Rink, 1993). 

Este modelo é então baseado num conceito de progressão que, segundo 

Rink (1993), reivindica que o ensino necessita de ser estruturado de forma 

progressiva, permitindo aos alunos a passagem do nível que se encontra para 

um nível superior mais avançado. Estas progressões obedecem à organização 

dos conteúdos, que passam do simples para o mais complexo, do conhecido 

para o desconhecido, sempre de uma forma contextualizada e gradual. Os 

conteúdos devem então ser transmitidos com uma boa ligação entre o que já foi 

adquirido e o que irá ser adquirido, numa perspetiva de evolução crescente. 

Então, apesar de até então ter defendido este modelo com citações de alguns 

autores e com a minha opinião, não quero dizer que o MD é o ideal para as 

minhas aulas. Tenho uma parte de mim que concorda com muitas das citações 
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aqui referenciadas e até encontro algumas destas caraterísticas ao recordar o 

ensino dos meus antigos professores de EF. Além disso, sem querer misturar o 

ser aluno e o ser atleta, o meu histórico enquanto atleta de canoagem foi muito 

focado numa sequencialidade de progressão (com uma excelente interligação 

ao MED), o ensino que presto aos meus alunos nos treinos personalizados é, 

maioritariamente, numa sequencia de progressão (eu sei que é uma situação 

diferente, mas lá no fundo existem muitas semelhanças, tanto no processo de 

aprendizagem, como na motivação, entre outros). 

Especificamente no meu contexto de estágio, na AD de cada modalidade 

procurei absorver o máximo de informação de cada aluno. Aproveitei o facto de 

ter uma turma pequena para extrair de cada aluno o que precisava para delinear 

o seu processo ensino-aprendizagem. 

Na modalidade de atletismo foi quando senti a necessidade de utilizar mais 

este modelo. Após a AD observei vários défices técnicos, principalmente na 

corrida de barreiras. No momento de transposição da barreira grande parte dos 

alunos tinha imensas dificuldades, principalmente na ação da perna de ataque, 

não conseguindo manter a perna em extensão nem procurando de imediato o 

solo após a transposição da barreira. A ação dos braços, inicialmente estava 

muito desenquadrada com as ações dos membros inferiores, dificultando a 

coordenação do movimento. Este foi, provavelmente, o momento em que senti 

maior necessidade em utilizar o MD, procurando trabalhar em primeiro a ação 

de uma perna, depois a ação da outra e, por fim, a coordenação dos braços com 

o movimento inferior. 

 

“Hoje foi dia de realizar AD de atletismo. Além do pouco interesse demonstrado, 

apresentaram alguns défices técnicos, primeiro na técnica de corrida em si (à exceção de uma 

aluna, todos os outros não faziam ideia da técnica de corrida correta), e principalmente na corrida 

de barreiras, que, ao início o objetivo deles era saltar a barreira, independentemente se 

perdessem muita velocidade ou não. A ação da perna de impulsão realizava a chamada muito 

perto da barreira; a perna de ataque não realiza extensão nem procura o solo após transposição 

da barreira; e a pouca coordenação dos MS com os MI. Necessitarei de guardar uma parte da 

aula para melhorar a técnica deste movimento, de forma mais gradual. 

(DB, 3 de janeiro de 2019) 
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Como já conhecia razoavelmente bem a turma sabia que ao criar estas 

progressões para eles terem melhor desempenho na corrida de barreiras teria 

de arranjar estratégias para continuar a motivá-los. Foi uma modalidade em que 

decidi manter as equipas formadas na ginástica acrobática, constituindo uma 

equipa de 6 elementos e outra de 7 elementos. Apesar de aplicar muito trabalho 

em cooperação e competição, utilizei o MD porque achei o nível deles 

extremamente baixo para conseguir passar o trabalho fundamental para o lado 

do aluno. Dispor de apenas seis aulas dificultou muito o meu trabalho, sendo que 

aproveitei todas as aulas para abordar as barreiras, as estafetas e a técnica de 

corrida e, ainda, a parte da técnica, nunca sendo esse o foco da aula. 

Sempre dei muito ênfase à competição entre as equipas realizada na parte 

final da aula conseguindo dirigir o foco dos alunos para esse momento, criando 

sempre momentos de grande entusiasmo. Com isso, consegui fazê-los entender 

que a técnica errada, principalmente nas barreiras e nas estafetas, baixava o 

rendimento da equipa, tornando a prova mais lenta e acabando com uma derrota.   

 

4.1.3.10.2. Modelo de Instrução Direta (MID) 

Relativamente ao MID, o controlo das decisões e os padrões de 

envolvimento do aluno são totalmente da responsabilidade do professor, de 

forma a que se obtenha eficácia nas tarefas desenvolvidas ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 2009). Os mesmos autores 

afirmam que para tal finalidade o tempo de prática motora deve ser elevado e 

que se deve privilegiar a apresentação dos critérios de êxito durante esse 

momento. Segundo Arends (2008), o modelo de instrução direta foi concebido 

para promover a aquisição de competências e conhecimentos básicos que 

possam ser ensinados de forma gradual. Metzler (2011) reforça esta ideia ao 

referir que no MID os alunos exercitam todos a mesma tarefa, exercitam todos 

da mesma forma e progridem de nível em conjunto. Ainda Metzler (2011), afirma 

que o MID é eficaz quando é utilizado tendo em conta os seus propósitos e 

implementado de acordo com o planeado. 

Senti necessidade de utilizar o MID em esporádicas situações ao longo do 

ano letivo, uma vez que este me permitia assumir o protagonismo na instrução 
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e na tomada de decisão, sempre que tal se tornava necessário. Na aplicação do 

MID, tive a preocupação de respeitar as diferentes tarefas, sendo elas a “revisão 

da matéria previamente aprendida, apresentação de nova habilidade ou 

conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/ correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados” 

(Graça & Mesquita, 2011, p. 46). Os momentos em que mais utilizei o MID foram 

na introdução de alguma habilidade nova, podendo ser uma habilidade mais 

complexa ou apenas uma habilidade difícil para o nível geral da turma, em que 

era necessário eu explicar, corrigir, possivelmente demonstrar ou pedir a algum 

aluno com mais rigor técnico para explicar, ou então, quando sentia necessidade 

de realizar correções sistemáticas para focar em algum objetivo mais específico. 

O treino funcional foi a minha última UD a ser lecionada e, com apenas 12 

tempos de 50’ (6 aulas), foi o momento em que realizei o meu estudo. Dessas 6 

aulas, 3 delas foram lecionadas apenas com o MID e foi uma das ocasiões em 

que, mesmo que não realizasse o estudo, iria sentir a necessidade de utilizar  

este modelo. Esta turma já tinha experienciado um treino funcional na escola 

mas a maioria dos alunos já não se recordavam de grande parte dos exercícios 

realizados e dos objetivos da aula. Além disso, a capacidade de coordenação 

deles era outro fator que não os fazia sentir confortáveis numa aula de treino 

funcional. 

Para terminar este ponto, Mesquita e Graça (2009) afirmam que “o 

professor emite um elevado número de feedbacks e correções aos alunos 

durante a prática e/ou entre cada tarefa. Quase todas as interações são iniciadas 

pelo professor, porquanto ele é a maior fonte de emissão de informação ao dirigir 

e monitorizar, nomeadamente, as perguntas e respostas aos alunos”, com o 

objetivo de melhorar o seu rendimento.   

Durante as aulas a utilização do MID foi uma mais valia em relação ao 

tempo de exercitação dos alunos e ao controlo da turma, visto que alguns 

apresentavam dificuldades e desconhecimento das regras e rotinas das 

modalidades. Em algumas circunstâncias o MID permitiu-me fornecer uma 

elevada quantidade de feedbacks a qualquer um dos alunos, fazendo assim com 

que fossem constantemente confrontados com correções e propostas para a 
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melhoria da sua prestação. O MID também apresenta desvantagens como, por 

exemplo, o facto de colocar alguma distância na relação entre o professor e o 

aluno e também o facto de não promover o relacionamento entre os colegas da 

turma e, por isso, é que tentei utilizá-lo apenas em momentos indispensáveis. 

No entanto, como não foi este modelo que utilizei na maior parte das situações, 

procurei que estas desvantagens não estivessem presentes ou não fossem 

sentidas no decorrer das aulas e das UD. Conforme o ano foi passando, a 

necessidade de utilizar o MID foi cada vez menor. Procurei cada vez mais passar 

a tomada de decisão para os alunos, dando-lhes autonomia e diminuindo a 

minha instrução direta. Infelizmente só dispus de 6 aulas para cada modalidade, 

obrigando-me quase sempre a introduzir matéria nova até à 3ª ou 4ª aula, 

havendo tempo insuficiente para os alunos terem mais aulas “geridas” por eles. 

 

4.1.3.10.3. Teaching Games for Understanding (TGfU) 

O modelo TGFU foi desenvolvido como alternativa ao Skills Based Games 

Teaching (Kirk, 2005), que se baseava na instrução de aulas sobre a técnica e 

sobre a compreensão do jogo, seguidamente com aulas completas de jogo.  

Como forma de resolver os problemas que o Skills Based Games Teaching 

apresentava (nomeadamente, a falta de motivação dos alunos nas aulas de 

técnica, a fraca performance, a fraca tomada de decisão e a falta de execução 

das habilidades motoras (HM), em contexto de jogo, aprendidas nas aulas de 

técnica), Bunker e Thorpe (1982) decidiram criar uma nova abordagem baseada 

nos problemas encontrados no jogo, nas situações e nas soluções para esses 

problemas. De salientar que, neste novo modelo, o estudante encontra-se no 

centro da resolução destes problemas criados pelo jogo (forma de ensinar o 

jogo).  

Este modelo atribui uma relevância ao papel do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, colocando-o numa posição de construtor ativo nas suas 

próprias aprendizagens, valorizando os processos cognitivos, de tomada de 

decisão, de perceção e compreensão. Apesar de o aluno ser o construtor ativo 

nas suas próprias aprendizagens isto não implica que o modelo negue o ensino 

da técnica, este apenas foca e sustenta que o trabalho específico da mesma 
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surja após a apreciação do jogo e a contextualização da sua necessidade a partir 

de situações modificadas de jogo. Os pressupostos do TGfU foram considerados 

por mim em praticamente todas as modalidades. A utilização deste modelo foi 

sempre com o objetivo de promover a compreensão dos alunos sobre aqueles 

que são os conceitos táticos de jogo. O processo para esta compreensão foi 

realizado através do envolvimento dos alunos em diferentes situações de jogo 

que os levassem a fazer uma boa interpretação e a desenvolverem as 

estratégias mais apropriadas para o caso específico em que se encontravam. 

Em algumas situações, para que os alunos fossem capazes de perceber que 

não tinham tomado a decisão mais correta face uma determinada situação, fazia 

uma pequena intervenção recorrendo ao erro cometido pelo aluno e orientava-o 

de modo a fazer com que ele percebesse qual seria a melhor decisão a tomar 

naquele momento. 

 

“Com o intuito de fazer o aluno perceber que não tomou a melhor decisão, decidi 

questioná-lo sobre o porquê de ele ter passado a bola para aquele colega em vez de passar para 

o outro, que se encontrava mais próximo do cesto e com maior probabilidade de fazer ponto. Ele 

disse-me que foi aquele colega o primeiro aparecer livre e com o receio que alguém lhe tirasse 

a bola, passou de imediato para ele. Questionei novamente, desta vez qual era o objetivo do jogo 

naquele momento em que eles estavam numa jogada ofensiva e o mesmo respondeu “encestar”. 

Para finalizar, perguntei qual dos colegas de equipa dele estava em melhor posição para 

encestar e ele respondeu o tal colega que ele não passou a bola porque nem olhou para ele. 

Fiquei satisfeito porque o aluno ficou a perceber que realizou a pior escolha, percebeu o motivo 

e já sabe que para a próxima vai levantar mais a cabeça e procurar algum colega desmarcado 

mais próximo do cesto, ou então progredir ele mesmo com a bola”. 

(DB, 18 de outubro de 2018) 
 

Sempre que me apercebia de uma situação oportuna para criar momentos 

de desenvolvimento para o aluno, sendo ele o construtor ativo da sua 

aprendizagem, eu aproveitava e colocava-lhe questões, pequenos desafios para 

que este pudesse refletir sobre o motivo de estar a agir de determinada maneira 

em detrimento de outra, regra geral, menos correta. 

Inicialmente tinha alguma dificuldade em detetar alguns erros táticos 

deixando passar situações de jogo que seriam importantes serem referenciada 
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e que seriam fulcrais para os alunos nelas envolvidas pensarem, entenderem, 

refletirem e posteriormente, agirem de maneira mais correta. 

Com o decorrer do ano letivo fui utilizando esta abordagem de forma cada 

vez mais natural, pois fui conseguindo identificar com maior facilidade os erros 

executados pelos alunos e, com isto, pude ainda comprovar que este método 

realmente resulta, fazendo com que os alunos interiorizem o conhecimento e 

melhorem a sua capacidade  de execução na modalidade em questão.  

 

4.1.3.10.4. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), desenvolvido por Siedentop 

(1987), pretende atribuir um lado afetivo e social às aprendizagens, 

caraterizando-se fundamentalmente pelo trabalho de cooperação entre os 

alunos, de modo a alcançarem aprendizagens significativas e onde o professor 

apresenta um papel mais orientador, lançando algumas pistas quando surge 

essa necessidade mas sem nunca oferecer a solução, o que leva à formação de 

indivíduos mais autónomos. Este modelo visa a inclusão de três aspetos 

fundamentais: (1) competência desportiva, (2) literacia e (3) entusiasmo pelo 

desporto.  

Atualmente fala-se muito do MED criando quase a necessidade de nós, 

professores estagiários, o aplicarmos na nossa prática. Eu sou apologista deste 

modelo mas considero que deve ser utilizado com bom senso. Nunca devemos 

perder o controlo das aulas nem deixar que os alunos estejam a cometer erros 

técnicos e táticos só porque queremos que eles gostem mais das aulas e sejam 

mais autónomos. Na minha opinião tem de ser q.b. e há a necessidade de 

estarmos constantemente à procura de estratégias para corrigir as falhas que 

vão surgindo. Houve, naturalmente, algumas modalidades em que consegui 

aplicar melhor este modelo e outras em que senti maiores dificuldades ou nem 

o apliquei de forma tão linear. A implementação deste modelo não foi 

concretizada de forma rígida, pois existiram situações em que optei por utilizar o 

MID ou o MD e várias em aulas cujo foco inicial era a aplicação do MED e nas 

quais acabei por aplicar o TGfU.  

Na nossa disciplina o trabalho em equipa é de fundamental importância, 
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sendo essa uma das grandes vantagens em relação às outras disciplinas. Além 

das relações que conseguimos estabelecer no contexto sala de aula, o fairplay, 

o espírito de entreajuda e o facto de mostrarmos aos alunos que o sucesso de 

cada um é importante para o sucesso de todos é algo que considero importante 

e que procurei sempre incutir nos meus alunos, valorizando sempre uma prática 

baseada no respeito e na cooperação. Os alunos aprendem a trabalhar em prol 

de um objetivo comum e o facto de todos os elementos serem importantes para 

a equipa fá-los sentirem a responsabilidade de trabalhar para ajudar os restantes 

colegas. À exceção de treino funcional, em todas as outras modalidades recorri 

à formação de equipas, à escolha de um capitão e à atribuição de várias outras 

funções como, por exemplo, a seleção de árbitros, a tarefa de escolher os nomes 

para as equipas e a contagem das pontuações. Por uma questão de 

inexperiência e tendo inicialmente algum receio fui introduzindo estes aspetos 

aos poucos. Queria dar autonomia aos alunos, mas primeiro queria assegurar-

me que conseguiria manter o controlo da turma e que os alunos detinham alguma 

qualidade técnica e conhecimento tático fundamentais para conseguirem 

trabalhar de forma mais autónoma.  

No Basquetebol aplicação do MED foi mais parcial, sendo que houve 

alguns aspetos da época desportiva que não foram aplicados. 

 

“Hoje decorreu a 2ª aula do ano letivo, de basquetebol, e cada vez mais vou dando 

autonomia aos alunos. No fim da aula, forneci alguns feedbacks relativamente à aula e aproveitei 

a divisão deles em equipas para serem eles a construir o aquecimento nas próximas aulas. A 

equipa A e B serão as primeiras a lecionar o aquecimento, começando na próxima semana. 

Apenas limitei cada equipa a 10 minutos e com alguma ligação ao conteúdo que estamos a 

trabalhar.” 

(DB, 27 de setembro de 2018) 

 

Foi um desafio que resultou muito bem, as equipas prepararam sempre os 

aquecimentos durante o resto do ano letivo e eu apenas lecionava na 1ª e/ou 2ª 

aula de cada modalidade nova. Na parte final de cada aula, refletia sempre sobre 

o aquecimento que as equipas preparavam, questionava sobre os aspetos 

positivos e negativos e procurava perceber de que forma é que achavam que 
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podiam melhorar os aspetos menos positivos que tinham referido. De acordo 

com as respostas dos alunos dava o meu feedback e algumas críticas 

construtivas para melhorarem aula após aula. 

 

“A sensação de dever cumprido hoje na aula de Atletismo foi sensacional! Uma aluna não 

fazia aula devido a estar de moletas, tendo sido realizadas duas equipas de 6 elementos cada. 

Praticamente toda a aula funcionou em competição, senti uma autonomia das equipas muito 

maior. Os capitães de cada equipa foram muito interventivos e, em cooperação com os restantes 

elementos, combinaram táticas e preparavam-se para cada momento de competição. Estou 

mesmo satisfeito, senti os alunos muito empenhados numa modalidade em que as primeiras 

reações não foram muito positivas”. 

(DB, 17 de janeiro de 2019) 

 

O atletismo é uma modalidade que senti, desde o primeiro ano de 

mestrado, que funcionava extremamente bem em competição. A vontade que 

cada equipa demonstrava em ser melhor permitiu aos alunos demonstrar 

caraterísticas de dedicação, de superação e de espírito de entrega que 

provavelmente não teriam demonstrado se não fossem confrontados com este 

tipo de competição. 

 

“Duas equipas foram formadas, uma com 7 elementos e a outra com 6 elementos. 

Entreguei à turma um documento com os tipos de pegas, exercícios de postura, de contra-peso, 

com montes, e, com figuras desde elementos a pares até figuras com 13 elementos. Forneci-

lhes total autonomia, apenas exigi que todos teriam de realizar todas as componentes do 

documento, e experimentarem com mais do que um elemento da equipa, visto que vão trabalhar 

juntos e é importante adaptarem-se uns aos outros. A partir deste momento, estive sempre como 

um elemento observador. 

(DB, 15 de novembro de 2018) 

 

“Quem pensa que o MED tira muita responsabilidade dos professores, está muito 

enganado. É um modelo muito trabalhoso, obriga-me a supervisionar todo o processo ensino-

aprendizagem, mantem-me interventivo, tendo sempre muita atenção para o controlo da turma, 

sendo este bastante diferente do MID.” 

(DB, 14 de março de 2019) 

 

Apesar do modelo ser centrado no aluno, o professor continua a ser o 
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arquiteto do ambiente educacional e o principal responsável pela eficácia do 

ensino (Siedentop, 1994). É um modelo que exige do professor muita 

organização e muita competência na gestão do ensino. Com o decorrer do ano 

letivo cada vez senti mais facilidade em aplicar elementos/estratégias do MED, 

conseguindo ter as aulas com maior dinâmica e entusiasmo.   
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4.1.3.10.5. Conclusões relativas aos modelos de ensino 

Dentro dos modelos mais centrados nos alunos, a aplicação do MED e do 

TGfU permitiu-me libertar um pouco do processo de ensino-aprendizagem 

formal, através da passagem do testemunho para os alunos que foram, na 

maioria das vezes, os condutores do seu próprio processo. Desta forma, 

consegui proporcionar-lhes maior liberdade e autonomia para que eles próprios 

pudessem determinar qual a melhor forma de evoluírem nas suas capacidades. 

No entanto, e como já afirmei anteriormente, é necessário ter em atenção que 

durante este processo a minha presença foi bastante importante, existindo 

sempre momentos em que surgiu a necessidade de intervir. Apesar das decisões 

serem maioritariamente tomadas pelos alunos a minha presença foi fulcral no 

sentido de lhes transmitir mais segurança na tomada de decisão e no auxílio da 

sua evolução.  

Como também já referi anteriormente, a dinâmica das aulas necessita 

muitas vezes de ser reajustada podendo surgir a necessidade de aplicar diversos 

modelos e, por isso, apliquei sempre que considerei necessário o MD e o MID.  

Concluo então que o professor não se pode centrar apenas num 

determinado modelo e aguardar que resulte a 100% levando ao sucesso 

desejado. Cada modalidade tem a sua especificidade, podendo o professor aliar-

se a um determinado modelo mas, sempre que necessário, implementar 

estratégias e sistemas organizativos que o ajudem a aperfeiçoar o processo de 

ensino-aprendizagem. O professor também pode adaptar modelos, criando 

modelos híbridos, procurando os prós de cada um dos modelos de modo a 

alcançar o sucesso desejado. 
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4.1.3.11. Instrução 

Segundo Siedentop (1991), instruir é um comportamento que faz parte do 

reportório do docente para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e os conteúdos do ensino. Rosado e Mesquita (2011) referem que a 

comunicação é uma das componentes fundamentais dos professores, sendo 

evidente a sua importância na aprendizagem dos alunos.  

A instrução é um momento de extrema importância e não a devemos 

descurar. Segundo Metzler (2011), ela é maioritariamente importante no início 

de cada tarefa uma vez que os alunos devem obter toda a informação sobre uma 

tarefa antes de a iniciar. Rink (2014) apresenta cinco operações importantes para 

a apresentação da tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o 

conteúdo e organizar a tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) 

escolher um método para comunicar e (d) selecionar palavras-chave. 

A instrução é essencial para o bom funcionamento das aulas pelo que a 

forma como a comunicação é feita é fundamental para o sucesso deste passo. 

Perante isto, procurei sempre, à priori, estudar o máximo sobre cada conteúdo e 

sobre as formas mais corretas de o aplicar no meu contexto, para conseguir 

potencializar o meu conhecimento pedagógico. Ao longo do ano letivo a minha 

capacidade de instrução foi-se desenvolvendo e melhorou significativamente, 

sendo esta diferente de modelo para modelo. Aliás, para cada modelo utilizado 

a instrução acaba por ser diferente. Para além disso, os alunos ao longo do ano 

letivo foram, gradualmente, aumentando a sua competência e autonomia, muito 

fruto do suporte pedagógico que eu e os outros professores fomos fornecendo 

scaffolding. Este termo é interpretado segundo Xun e Land (2004), como o apoio 

que é prestado por um professor a um aluno na realização de determinada tarefa. 

Tarefa essa que, caso não existisse essa ajuda, não seria realizada de forma 

correta. 
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Instrução não-verbal: o poder da capacidade visual 

Durante todo o ano letivo, mas principalmente no início, optei por realizar 

quase sempre a prática guiada, na qual o professor oferece a demonstração da 

tarefa de aprendizagem para a turma, antes de serem eles próprios a realizarem. 

Em situações mais complexas e em que não possuía um à vontade técnica 

utilizava os alunos daquelas modalidades para exemplificar. Felizmente, 

existiam na turma alunos a frequentar a modalidade de basquetebol, de atletismo 

e de dança, pelo que foram eles a realizar a demonstração. Por vezes surgia a 

necessidade de demonstrar alguns erros cometidos e, nesses momentos, optei 

por ser eu ou os alunos da modalidade a demonstrar esses mesmos erros, no 

sentido de evitar momentos constrangedores para alunos menos habilitados. Ao 

tomar essa decisão vou de encontro aos critérios pedagógicos formulados por 

Rosado e Mesquita (2011, p. 98) que diz que “a demonstração de aspetos 

incorretos deve ser realizada por bons alunos ou pelo professor e não por alunos 

com dificuldades, evitando a humilhação que essa situação pode acarretar”. 

Também Rink (2014) concorda, afirmando que os alunos devem ser utilizados 

quando o professor acredita que eles são capazes de demonstrar corretamente 

o movimento. Eu acredito fundamentalmente que a demonstração é um 

elemento fundamental no processo ensino-aprendizagem, sendo que nós, seres 

humanos, somos muito mais visuais do que auditivos. Ainda a este respeito, 

Bandura (1977, p. 22) refere que “a maior parte do comportamento humano é 

aprendida por observação, através de modelagem: a partir da observação dos 

outros formamos uma ideia de como os novos comportamentos são 

desempenhados e, em ocasiões posteriores, esta informação codificada serve 

como um guia para a ação”. Além dessa estratégia, apliquei os “skill cards”, 

principalmente na modalidade de ginástica acrobática, de modo a dar-lhes 

autonomia e criatividade na execução das figuras, para posteriormente elaborar 

a coreografia final. Nesta modalidade apenas introduzi o essencial, dando-lhes 

quase autonomia total. 
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Instrução verbal: utilização de feedbacks 

O suporte verbal que acompanha a tarefa surge como um fator essencial e 

vai acrescentando ganhos à aprendizagem. A utilização de feedbacks durante a 

realização dos exercícios de acordo com as componentes críticas foi muito 

comum e senti resultados positivos em resultados dessas apreciações. 

Mesmo utilizando várias vezes a demonstração e o suporte verbal, por 

vezes havia alunos que não entendiam, talvez por culpa minha na instrução, por 

ser pouco conciso ou mesmo por não selecionar a informação mais correta e 

adaptada às situações de jogo. Houve momentos em que eu senti que falhava 

na minha objetividade durante a instrução. Afirmo isto porque houve situações 

em que forneci momentos de instrução muito curtos e o entendimento por parte 

dos alunos não foi total. 

 

“Iniciei a aula com um momento de instrução bastante curto de modo a prolongar o tempo 

de exercitação, sentindo alguma incompreensão na execução do primeiro exercício. Após iniciar 

o exercício, senti necessidade de juntar novamente a turma para rever algumas regras 

importantes na execução do mesmo. Nunca pensei que um simples exercício de caçadinhas 

provocasse tantas dúvidas e incompreensão na execução do mesmo. 

(DB, 27 de setembro de 2018) 

 

Dentro do suporte verbal é importante utilizar as palavras corretas.  Magill 

(2011) destacava a importância de as palavras-chave serem afirmações curtas 

e concentradas que consigam focar a atenção do aluno nos fatores importantes 

que nós queremos, levando o aluno a conseguir realizar as tarefas de acordo 

com as componentes críticas. 

 Rosado e Mesquita (2011, p. 96) afirmam que “o uso associado de 

diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente na apresentação das tarefas 

motoras, em conformidade com a natureza específica das habilidades de 

aprendizagem e o nível de desempenho dos praticantes, revela-se 

particularmente eficaz”. 

Quando o meu ensino se focava mais no MED utilizei estratégias 

pedagógicas que são optimizadoras deste modelo. Uma delas foi o 
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questionamento que utilizei como uma estratégia instrucional decisiva para 

permitir ao aluno desenvolver-se de forma mais autónoma, contribuindo para o 

seu crescimento pessoal e no trabalho em equipa. Do meu ponto de vista, o 

questionamento é fundamental pois com ele consegui estimular a nível cognitivo 

os alunos nas tarefas de aprendizagem e melhorar a compreensão deles sobre 

as mesmas. Como afirmar Metzler (2011) “ask, don’t tell”. É também através do 

questionamento que conseguimos guiar o aluno ao que é pretendido e, para isso, 

utilizamos muito os “porquês”, por exemplo, “quais soluções tinhas mais para 

esta situação?”, “porque ocorreu daquela forma?”, “porque não escolheste outra 

opção?”. Procuro fazer o aluno pensar e desenvolver a sua compreensão para 

as mais variadas situações, verbalizando o processo de tomada de decisão e 

encaminhando-os para as soluções mais adequadas. Houve a necessidade de 

fazer o aluno perceber que “o erro constitui matéria de aprendizagem” (Mesquita, 

2014, p.207). Procurei que eles começassem a ver o erro não como um 

problema, mas sim como matéria de ensino. Aliás, é através dos problemas 

decorrentes do jogo que as equipas conseguem ser construtores da sua própria 

ação. Como professor, não estava ali para os deixar trabalhar sozinhos e 

descobrirem os seus erros, muito pelo contrário, estava ali para fazê-los entender 

que os erros são experiências de aprendizagem e que precisam de saber 

interpretá-los, com o objetivo de os compreenderem e posteriormente 

melhorarem. 

Para finalizar, novamente com Mesquita (2014, p. 208) “este olhar sobre o 

erro alude, em definitivo, para a implicação cognitiva e afetiva na aprendizagem, 

propulsora da auto monitorização, da interpretação dos resultados, da definição 

de objetivos e planos de ação, colocando os praticantes como agentes 

estabilizadores das próprias aprendizagens, ao serem capazes de “tomar conta 

de si””. 
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4.1.3.12. Feedback 

“O feedback é definido pelo comportamento de 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.”, Januário (1996, pp. 116). 

Enquanto docente, durante as aulas sinto a necessidade de fornecer 

feedbacks para corrigir sempre que considere necessário e, também, para que 

os alunos percebam que eu estou presente e atento às suas prestações durante 

a realização dos exercícios, procurando melhorar a performance de cada um. A 

verdade é que, sempre que fornecia algum feedback para um aluno, ou ele 

percebia  e conseguia melhorar ou não conseguia perceber e mantinha a forma 

errada como estava a realizar e, por isso, na pior das hipóteses mantinha os 

erros, havendo ainda a forte possibilidade de melhoria. 

Um erro que eu cometia no início era corrigir tudo o que achava de errado 

na execução de cada aluno e, perante isso, comecei a perceber que não poderia 

abordar dessa forma. Apercebi-me da necessidade de começar a selecionar 

apenas um aspeto de cada vez para alterar, para haver maior possibilidade de o 

aluno conseguir ser eficiente nesse aspeto. Com a leitura no acompanhamento 

dos momentos práticos do estágio comecei a perceber os momentos certos para 

fornecer os feedbacks. No início, fornecia feedbacks a qualquer momento, 

alguns talvez em exagero e, de acordo com Rosado & Mesquita (2011), o facto 

de se emitir o feedback imediatamente a seguir à execução da tarefa cria 

condições acrescidas de eficácia. Ainda estes autores, indicam que a melhor 

forma possível de controlarmos o efeito que a nossa intervenção teve é 

acompanhar o aluno o número de tentativas suficientes para ele ter uma ideia 

precisa das suas capacidades e dificuldades nessa tarefa, fornecendo diversos 

feedbacks intimamente relacionados. Rosado & Mesquita (2011), aconselham-

nos ainda a verificarmos se o nosso feedback teve o efeito pretendido para, caso 

seja necessário, diagnosticar e prescrever novamente. Senti alguma dificuldade 

em implementar sempre esta dica, mas foi um aspeto que desde início procurei 

ter em atenção e melhorar ao longo das aulas. Quando o feedback resultava, 
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excelente, quando não resultava, tentava dizer o mesmo mas por outras 

palavras. Sem dúvida que ao longo do ano consegui fornecer feedbacks nos 

momentos mais adequados, sendo cada vez mais eficiente e proporcionando 

uma melhor aprendizagem aos alunos. Concluindo, senti melhorias significativas 

na frequência dos feedbacks e no seu próprio conteúdo, tornando-se mais 

específico para cada momento. 

 

4.1.3.13. Observações 

“Observar uma aula, é olhar para ti, através do teu reflexo. E mais importante do que isso, 

refletir sobre o que observaste é olhar para nós, professores, e o que é que nós estamos a fazer 

com os nossos aprendizes.”, (Ferreira 2013) 

A observação é um pilar fundamental no caminho do professor estagiário 

sendo através desta que se constrói uma análise sobre o comportamento 

técnico, tático, social e cognitivo dos alunos. A observação surge como uma 

ferramenta de aprendizagem para que o professor promova uma atitude crítica 

sobre o seu comportamento na atividade docente. Como afirma Martins (2001, 

p.19), “em todos os sistemas de formação de professores, mesmo nos mais 

tradicionais, a observação tem sido uma estratégia privilegiada na medida em 

que se lhe atribui um papel fundamental no processo de modificação do 

comportamento e de atitude do professor em formação”. De acordo com as 

Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional 4durante o ano 

letivo temos de “elaborar os planos de observação sistemática e realizar as 

respetivas observações”. Portanto, é objetivo deste EP que sejamos 

profissionais competentes e capazes de analisar os problemas da prática 

pedagógica e, para isso, é imprescindível que o EE desenvolva a capacidade de 

observar e não seja um agente passivo nesta sua ação pedagógica. Ouvir 

críticas construtivas sobre as aulas dos colegas é muito enriquecedor para as 

nossas futuras atuações. Caires (2001) dá ênfase à importância que a 

observação das aulas dos colegas de núcleo tem no entendimento das 

 
4 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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dificuldades. Ainda Caires (2001), afirma que ter a possibilidade de observar os 

colegas na prática, a serem confrontados com situações idênticas àquelas que 

vai lídar na própria prática, permite ganhar consciência da complexidade de 

tarefas que faz parte da sua responsabilidade, bem como das dificuldades que 

irá sentir na gestão e controlo de aula. Estar a observar alguém que disponha de 

um nível de desempenho idêntico ao nosso faz com que me depare com 

situações muito semelhantes, permitindo-me identificar erros e necessidades 

que enquanto estou a lecionar não consigo perceber. 

Ao longo do EP observei as aulas dos meus colegas do NE e esses 

momentos, sendo bem aproveitados, davam-me arcaboiço para reagir mais 

corretamente a determinadas situações nas minhas aulas. As reflexões que fazia 

enquanto observava uma aula eram constantes e isso enriquecia bastante o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. A toda a hora havia uma procura de 

ideias, soluções, comportamentos e atitudes para as situações observadas, 

onde muitas vezes comentávamos uns com os outros e criávamos debates entre 

nós (NE) e PC, aproveitando para refletir e discutir os diversos pontos de vista 

e, assim, proporcionando momentos de reflexão sobre a ação do professor. Nem 

sempre foi possível observar as aulas de todos os colegas, existindo mesmo um 

dos meus colegas do NE que nunca tive a possibilidade de observar a lecionar, 

uma vez que o horário coincidia com o horário em que estava a lecionar uma 

aula teórica. 
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4.1.3.14. Avaliação: o receio de ser injusto 

Avaliação é um processo contínuo que surge durante todo o ano, com o 

objetivo de analisar e identificar os progressos ou mesmo retrocessos existentes 

no processo ensino-aprendizagem. 

No EP, segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional5, temos como objetivo utilizar as diferentes modalidades de 

avaliação em três momentos distintos, a avaliação diagnóstica (AD), avaliação 

formativa (AF) e avaliação sumativa (AS), como elementos reguladores e 

promotores da qualidade do ensino e, fundamentalmente, da aprendizagem e 

avaliação dos alunos, refletindo sobre os resultados, procurando uma 

intervenção referenciada ao sucesso. 

De acordo com Bento (2003), a planificação e a realização em conjunto 

com a análise e avaliação do ensino são consideradas como tarefas centrais do 

professor. Para Rink (1993) este é um papel importante do professor na escola, 

sendo que avaliar a eficácia do processo curricular e do ensino faz parte do seu 

conjunto de funções. A avaliação é uma questão complexa, em permanente 

discussão e geradora de muitas tensões. A avaliação é um elemento integrante 

e regulador das práticas pedagógicas, mas assume, também, uma função de 

certificação das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas – 

avaliação como prática estrutura (Abrantes, 2002). 

 

4.1.3.14.1. Avaliação criterial: uma evolução individual 

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, 

 
5 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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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, p. 42-43).  

Relativamente aos momentos de avaliação no decorrer do EP, considero 

que utilizei com mais foco a avaliação criterial. Todos os alunos tem a sua 

individualidade e, por isso, acho extremamente importante focar-me em cada 

aluno, procurando ter em atenção o seu processo de aprendizagem. Não foi fácil 

mas procurei adaptar as condições de aprendizagem de acordo com cada aluno, 

procurando atender às suas necessidades e sempre com o objetivo de promover 

a evolução individual, independentemente do seu ritmo. 

 

4.1.3.14.2. Avaliação normativa 

A avaliação normativa tende a realizar uma comparação entre alunos. 

Segundo Gonçalves (1997), esta avaliação descreve 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 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 não permite reconhecer os níveis de sucesso 

existentes, isto é, sabe-se que um aluno é “melhor” do que outro, mas não se 

sabe o que vale relativamente a uma lista de critérios estabelecidos. 

Os critérios utilizados nas tabelas de avaliação foram selecionados de 

acordo com o PNEF e com os objetivos que foram estabelecidos juntamente com 

a PC. 
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4.1.3.14.3. Avaliação Diagnóstica (AD) 

A AD é considerada como o momento base que vai servir como uma 

orientação geral para o professor no momento da realização do planeamento. É 

através da perceção do estado atual de cada aluno que vamos ajustar e adaptar 

o processo de ensino-aprendizagem. Tal como afirma Bento (2003), esta 

avaliação é normalmente realizada no início da UD de cada modalidade, com o 

objetivo de diagnosticar o nível geral da turma e colocar os alunos em grupos ou 

níveis de aprendizagem que sejam adequados às suas capacidades.  

No meu caso em concreto, realizei as AD’s sempre no início de cada UD e 

admito que esta fase se relevou de elevada complexidade, principalmente na 

modalidade de basquetebol. A minha maior dificuldade consistiu no facto de 

necessitar de observar diversos aspetos e conteúdos em cada um dos alunos e 

conseguir transpor essa análise para o papel, registando algo que me fizesse 

perceber o que cada um é capaz de fazer. Outra das minhas dificuldades foi em 

saber se deveria analisar o mesmo critério primeiro em todos os alunos e assim 

sucessivamente, ou então se deveria analisar primeiro tudo em cada aluno e 

depois passar para o aluno seguinte.  

 

“Senti-me perdido, queria analisar a capacidade do aluno em procurar as melhores linhas 

de passe e dava por mim analisar a sua técnica ou a tentar perceber as desmarcações que os 

colegas de equipa faziam. Inicialmente quis avaliar tudo em cada aluno, mas depois achei que 

estava a perder muita informação dos outros. Queria realizar a melhor avaliação diagnóstica e 

não conhecer bem os nomes dos alunos é extremamente difícil. Espero não os confundir e tirar 

apontamentos errados”. 

(DB 18 setembro 2018) 

 

Senti mais facilidades nas AD’s seguintes, principalmente nas modalidades 

de Ginástica Acrobática, Atletismo e Treino Funcional, em que atividades a 

realizar foram mais específicas e mais individuais, facilitando a análise e 

posterior avaliação.  
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4.1.3.14.4. Avaliação Formativa 

No que diz respeito à AF, esta deve consistir num processo contínuo 

durante toda a UD e do ano letivo, procurando ter uma observação cuidadosa 

durante a lecionação das aulas. Como afirmou Ribeiro e Ribeiro (1990, cit. Por 

Gonçalves et al., 2010), esta avaliação deve acompanhar todo o processo de 

ensino-aprendizagem, identificando as aprendizagens que são melhor sucedidas 

e as que apresentam dificuldades, de modo a ultrapassá-las e levar os alunos a 

atingir os objetivos propostos. Considero este tipo de avaliação como sendo algo 

natural de ser realizado aula após aula, não havendo exclusivamente momentos 

direcionados para esta avaliação. Todas as aulas foram alvo desta avaliação 

através da realização de apontamentos e da tomada de notas sobre todos os 

alunos. A AF permite-me ter uma imagem da performance de cada aluno e a sua 

implementação é, na minha opinião, bastante importante e até me fez sentir que, 

chegado o momento da avaliação sumativa, as notas estavam praticamente 

definidas, servindo para esclarecer possíveis dúvidas e avaliar o percurso 

evolutivo dos alunos.  

Relativamente aos trabalhos desenvolvidos na disciplina de PAFD com a 

turma do 12º GD, a AF que fui fazendo ao longo dos períodos vai muito de acordo 

com os trabalhos de cada grupo. 

 

“Uns mais nervosos, outros mais à vontade, uns com mais seriedade, outros com mais 

brincadeira, apresentação após apresentação estava eu a tirar notas e a tentar criar uma relação 

dos trabalhos aos critérios determinados. Só espero não ser injusto com ninguém”. 

(DB, 12 de outubro 2018) 

 

Considero-me uma pessoa extremamente justa e gosto de dar valor a quem 

realmente merece, dou imenso valor a quem faz isso comigo e, quando não 

acontece, fico revoltado, não sei se comigo próprio ou com os professores. 

Muitos alunos também sentem isso e a atitude deles connosco pode depender 

muito desses momentos. Por esse motivo, as avaliações deixam-me com muito 

receio de ser injusto para alguns e com medo de perder respeito que conquistei 

da parte deles. 
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“Um lado de mim esperava melhores trabalhos nos 6/7 grupos com notas mais baixas. 

Talvez porque nos últimos 5 anos me habituei a trabalhos de nível universitário, mas, não posso 

exigir deles o que um universitário têm dificuldades em fazer”. 

(DB, 10 outubro 2018). 

 

É natural que cada professor tem um modo diferente de observar e 

dificilmente uma mesma turma teria exatamente as mesmas classificações com 

professores diferentes. Da minha parte, fiz os possíveis para ser o mais justo 

possível nas classificações, mantendo sempre uma posição coerente e 

imparcial. 

 

“Foi dia de iniciar o segundo trabalho de grupo e revelar as notas do primeiro trabalho. As 

apresentações foram observadas por mim, pela PC e ainda por outra professora que faz parte 

de um dos turnos daquela turma. Após as apresentações e de acordo com os critérios utilizados, 

eu já tinha cotado cada apresentação com os valores que achei mais corretos, no entanto, em 

casa analisei melhor os power points e finalizei a classificação. Antes de apresentar à turma as 

classificações finais, reuni com as professoras e com base nos critérios que utilizei, expliquei-

lhes e justifiquei a notas de cada grupo. Concordaram com todas as classificações exceto com 

uma que após nova análise, concordaram comigo. Disseram-me que são alunos com 

capacidades para melhor e que esperavam que o trabalho estivesse melhor”. 

(DB, 24 de outubro 2018) 

 

Iniciamos o segundo trabalho de grupo e transmiti-lhes os tópicos que 

seriam essenciais abordar. Neste trabalho optei por colocar mais alguma 

complexidade nos tópicos exigidos com o objetivo de os incentivar a investir um 

pouco mais, de modo a  realizarem trabalhos com conteúdos mais enriquecidos.  

 “Passaram 5 aulas de realização e preparação para este trabalho (250min) e análise que 

fiz do empenho de cada elemento dos grupos, foi muito idêntica ao primeiro trabalho. O elemento 

que mais trabalhou no primeiro trabalho, continua a ter empenho superior. Está na altura de 

beneficiar quem mais se esforça e quem realmente merece. Será que vai haver alguma surpresa 

nas classificações?” 

(DB, 07 de novembro 2018) 
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Não considero justo que determinados alunos, cujo empenho é mínimo, 

beneficiem de notas devido ao trabalho dos colegas, conseguindo, por vezes, 

alcançar melhores classificações que elementos de outros grupos que, por sinal, 

se dedicaram mais. Oralmente informei os alunos que, caso não considerasse 

justo, as classificações de cada trabalho poderiam não ser iguais para os 

elementos do grupo e que dependeriam da percentagem de esforço de cada um. 

Esta análise do empenho dos alunos é possível de ser feita aquando da 

monitorização que faço durante o desenvolvimento dos trabalhos e possível de 

confirmar durante o momento de apresentação através do à vontade com que 

cada elemento apresenta o trabalho e da capacidade que tem para responder 

às questões colocadas no final da apresentação.  

 

 “Dia de iniciar as apresentações relativas ao segundo trabalho e há 1 grupo que ainda 

não entregou, não compareceu em algumas aulas e não sabemos nenhum feedback acerca 

deles. Após um diálogo com a PC, temos aqui um casal com alguns possíveis problemas sociais, 

problemas familiares e pouco interesse ou preocupação com a escola. Não quero tirar 

conclusões sobre o pouco tempo que tive de contacto com estes dois alunos, mas, muito 

provavelmente, terei de os reprovar neste módulo. Ambos trabalharam sempre juntos e tem 

capacidade de realizar bons trabalhos, mas como sabemos, isso não é tudo.” 

(DB, 07 de novembro 2018) 

 

“Apresentação após apresentação, observamos alguns alunos com maior nervosismo, 

outros com um à-vontade que lhes proporciona imensa confiança e tranquilidade, começo a 

imaginar como será o desenvolvimento e apresentação da PAP de cada um deles. Confesso que 

fico curioso e com vontade de estar presente em algumas apresentações.” 

(DB, 07 de novembro 2018) 

 

Como mencionei anteriormente, ao contrário da forma de avaliação que 

utilizei no primeiro trabalho, neste segundo as classificações não foram iguais 

em ambos os elementos de cada grupo, por exemplo, num dos grupos que teve 

melhores classificações neste segundo trabalho um elemento foi classificado 

com 19 valores e o outro com16 valores e isto deveu-se ao facto de ter 
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acompanho a execução de todos os trabalhos e de ter consigo perceber quem 

desenvolveu mais trabalho e quem desenvolveu menos. 

No desenvolvimento deste trabalho observei que as maiores dificuldades 

foram na pesquisa de informação, na gestão e na organização do trabalho. O 

facto de não lhes fornecer todos os tópicos que seriam para abordar fez-me 

perceber que ainda lhes falta alguma capacidade de orientação, o que causou 

dificuldades na construção do trabalho.  

Relativamente à modalidade de natação, a situação é muito idêntica. Ao 

explicar-lhes as técnicas e as componentes críticas das mesmas senti uma 

enorme dificuldade em conseguir cativá-los, e pior, em conseguir que eles 

realmente levassem novas aprendizagens para o seu futuro. E, quando eu, 

enquanto professor, sinto que quero ensinar alguma matéria e, por algum motivo, 

não consigo, tenho a sensação de fracasso, pois o professor tem sempre uma 

parte de culpa, independentemente do tipo de alunos que tem. 

 

4.1.3.14.5. Avaliação Sumativa 

Por fim, a AS que se carateriza por ser como um juízo final globalizante do 

desenvolvimento das competências, conhecimentos e capacidades dos alunos 

(Bento, 2003). É nesta fase final do processo que o professor toma uma decisão 

relativamente ao desenvolvimento do aluno, realizando uma comparação entre 

o que ele era capaz na AD e o que é capaz na AS.  

Relativamente às grelhas de avaliação, na AD e na AS foram muito 

semelhantes. A escala que utilizei nestas avaliações foi classificada de 0-5 e, 

posteriormente, convertida para uma classificação final de 0 a 20 valores. 

Na disciplina de EF, procurei tornar este momento de avaliação final num 

momento mais leve, tentando que os alunos fiquem menos nervosos e não sejam 

prejudicados na classificação por causa disso.  

 

“Não querendo tornar este momento avaliativo num momento “pesado”, tentei que a aula 

fosse entendida como uma aula “normal”.  Senti os alunos empenhados e cumpridores, algo 

receosos, mas bastante focados em realizar da melhor forma o que lhes foi pedido.” 

(DB, 25 de outubro de 2019) 
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Para finalizar, relativamente ao processo de avaliação, considero que uma 

das minhas maiores dificuldades consiste em perceber se este processo foi 

realmente bem concretizado.  

 



4. Realização da Prática Profissional 

 93  
 

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

Segundo as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional6, “esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar 

(…) um melhor conhecimento das condições locais da relação educativa e a 

exploração da ligação entre a escola e o meio” (p.6).   

Ao longo do estágio profissional consegui estabelecer uma excelente 

relação com praticamente todas as pessoas com quem convivi. Desde as 

reuniões do grupo de EF, às conversas matinais com o porteiro, aos incríveis 

pequenos almoços rodeados de professores de outras disciplinas muito 

simpáticos, às funcionárias do bar e da reprografia que eram umas queridas, às 

funcionárias dos blocos que inicialmente me confundiam com um aluno até ao 

funcionário do pavilhão. Participei em diversas atividades e agradeço pelas 

vivências que tive oportunidade de ter. O desporto escolar (DE), o corta-mato, o 

torneio de futsal, o Sarau Cultural, as visitas de estudo e as reuniões foram os 

momentos que mais me envolvi e todas elas me levaram a adquirir conhecimento 

e fizeram com que me sentisse verdadeiramente integrado na comunidade 

escolar. A sensação de um agradável clima de convívio, o contacto com 

funcionários e professores, com alunos, com os pais, foram tudo coisas que me 

marcaram, maioritariamente pela positiva.  

 

 
6 Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

3 em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2018-2019). 
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4.2.1. Desporto Escolar: voleibol 

De acordo com a Direção-Geral da Educação, o desporto escolar (DE) visa 

promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de 

contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida 

saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. 

Segundo as normas do EP o EE deve “acompanhar o DE ou um clube de 

atividade interna no âmbito desportivo (Matos, 2014a, p. 7).  Matos (2014a, p. 7) 

reforça esta ideia dizendo que compete ao EE “colaborar nas atividades de DE 

ou na dinamização de atividades internas de âmbito desportivo”. Segundo Sousa 

e Magalhães (2006) o DE faz parte de um serviço do Ministério da Educação que 

desenvolve atividades pedagógicas focado num domínio educativo 

predominantemente relacionado com a motricidade humana, organizando 

atividades interescolar. Para muitos alunos é a única forma de experimentar o 

desporto na sua essência tendo a facilidade do acesso ser gratuito. Infelizmente, 

no nosso caso em específico o DE não funcionou como estávamos à espera. O 

único DE existente na escola foi o voleibol mas o número de alunos presentes 

nos treinos foi desde o início muito reduzido. Por vários motivos como os horários 

incompatíveis, outros desportos associados e pouco interesse pela modalidade 

determinaram o pouco sucesso do nosso DE. A pouca afluência nos treinos 

determinou a pouca participação de alunos e a desistência dos mesmos. 

Foi-nos transmitido que naquela escola o desporto escolar sempre teve 

imensas dificuldades em funcionar com equipas completas devido à baixa 

composição das turmas. 

De um modo geral, pela experiência que já vivenciei, principalmente na 

minha modalidade (canoagem), o desporto escolar têm um nível bastante baixo 

e pouca afluência. Normalmente os alunos que participam no desporto escolar 

são alunos que participam em clubes desportivos e muitas vezes há 

incompatibilidade de horários tanto para os treinos como para os jogos. Fui 

treinador da equipa de desporto escolar na Escola Secundária D. Duarte, e 

naquele período a equipa participou numa competição em Montemor-o-Velho, 

no CAR (Centro de Alto Rendimento). Observei pouca competitividade, os 

momentos festivos bastante abaixo da minha expectativa e o número de atletas 
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a participar bastante reduzido. Existe escolaridade obrigatória e seria incrível 

haver algumas iniciativas que conseguissem mudar a atualidade do desporto 

escolar em Portugal.  

 

4.2.2. Reuniões após observações: o nervosismo acrescido 

até entender que as observações eram para nos ajudar e 

não para nos avaliar 

Inicialmente tinha uma imagem das observações do meu PO como algo 

muito avaliativo e vivia esse momento de forma constrangedora. Queria agradá-

lo e mostrar que tenho capacidades de ser um excelente professor, mas havia 

erros que era quase inevitável não os cometer, pelo menos até à primeira 

reunião. Nessa reunião, após uma aula observada, compreendi o intuito dessas 

observações. O PO conseguiu colocar-me pontos de vista que eu nas 

observações que realizo aos meus colegas não conseguiria colocar. Estas 

reuniões, além de ajudarem no meu comportamento durante as aulas, servem 

para me capacitar nas observações que faço aos meus colegas e, 

consequentemente, conseguir transmitir-lhes melhores feedbacks e críticas 

construtivas. Senti resultados muito positivos destas reuniões e isso resultou 

num retorno cooperativo entre nós, EE. É um ciclo positivo que nos permitiu um 

crescimento contínuo ao longo do ano e, por isso, tenho de agradecer ao PO e 

aos momentos cooperativos que existiram entre o NE. 
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4.2.3. Sarau Cultural 

No dia 13 de junho de 2019 decorreu o sarau da escola. A minha 

participação neste sarau foi um pouco à distância. É um espetáculo marcado por 

várias apresentações das turmas da escola e a minha turma de EF preparou a 

coreografia com outra professora estagiária.  Auxiliei na preparação da 

coreografia, dispondo das minhas aulas de dança para melhorarmos a 

coreografia, não procurando aqui mudá-la, mas sim melhorar as partes já 

desenvolvidas. No próprio dia, devido ao trabalho cheguei atrasado ao sarau e 

a partir daí auxiliei na gestão do evento, na filmagem das coreografias e, por fim, 

a arrumar o material. Infelizmente as condições não são as melhores para 

proporcionarmos aos pais e alunos um espetáculo da forma que queríamos, 

tendo à nossa disposição o pavilhão de jogos para as apresentações. Sentíamos 

a falta de um palco, umas cortinas mais escuras, um espaço maior para as 

turmas ensaiarem e se prepararem, entre outras coisas. No entanto, apesar de 

sentirmos que havia coisas que podiam proporcionar um espetáculo mais 

agradável, considero que, de uma forma geral, o evento correu bem.  

Relativamente à turma de apoio à infância a coreografia em si correu bem, 

mas, infelizmente, houve alunos que à última hora não puderam comparecer e 

os ajustes de última hora são sempre negativos, tanto para a coreografia em si 

como para o psicológico dos alunos presentes. Senti um nervosismo acrescido 

com as trocas de posições e com a falta de uma das alunas que mais se 

destacava na coreografia, no entanto, a apresentação foi positiva, as 

modificações não se fizeram sentir da forma que as alunas pensavam e, no fim, 

só tive que as felicitar e apoiar pela excelente prestação que tiveram perante um 

público de cerca de 200 pessoas. 
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4.2.4. Corta-mato Escolar 

O corta-mato escolar foi realizado no dia 23 de novembro de 2018, uma 

quarta-feira e dispusemos de um excelente sol naquela manhã. Na folha de 

inscrição contávamos com um número de alunos avultado, mas não foi o que 

observamos no momento das partidas. É importante que os alunos inscritos na 

atividade apenas o façam se realmente quiserem participar, apercebi-me que 

uma boa parte dos alunos inscritos não participaram ou então participaram com 

uma atitude de brincadeira, provavelmente para terem as faltas justificadas e 

estarem ausentes das aulas. Considero que devem ser desenvolvidas 

estratégias quer para incentivo um maior número de alunos a participar nestas 

atividade quer para os consciencializar que não se podem inscrever só para se 

ausentarem das aulas. 

Como é habitual, os alunos estavam distribuídos por géneros e por 

escalões (de acordo com a data de nascimento) e tinha sido afixado os horários 

de cada largada. A minha posição perante o corta-mato consistiu na inscrição 

dos alunos das minhas duas turmas, acompanhamento do processo realizado 

pela PC e organização e controlo da prova no próprio dia. Fiquei responsável 

pelo posto de controlo logo no início da partida, no campo de jogos exterior, onde 

os alunos tinham de dar uma volta completa. Como a escola é relativamente 

pequena, o percurso foi composto por imensas curvas, algo a que não estava 

habituado, comparativamente com as duas escolas que estudei. Além de mim, 

os restantes professores ficaram distribuídos pelo percurso e pelo local da meta 

para apontar as classificações. 
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4.2.5. Visita à fábrica do chocolate 

A visita de estudo ao musical da “Fábrica de Chocolate” decorreu no dia 20 

de dezembro de 2018, no parque do Mar Shopping e a turma que teve a 

possibilidade de disfrutar desta visita foi o 11º ano de Apoio à Infância, a minha 

turma residente (TR). Este espetáculo foi, para uma parte dos alunos, algo 

inovador. Dispunha de um cenário imersivo, coreografias deslumbrantes e uma 

banda musical ao vivo despertando um misto de sensações e emoções. 

Esta visita foi maioritariamente organizada por uma professora estagiária 

pertencente ao meu NE. Colaborei no transporte dos nossos alunos e no 

acompanhamento durante atividade. Nós, EE, recebemos feedbacks muito 

positivos dos nossos alunos relativamente à atividade e essa sensação é muito 

agradável. 

 

4.2.6. Exposição Serralves Joana Vasconcelos 

A visita de estudo decorreu no dia 19 de março de 2019 e a turma que se 

deslocou connosco à exposição foi o 11º ano de Apoio à Infância. 

Tanto esta visita de estudo como a anterior foram sugeridas pela minha 

colega de estágio e, maioritariamente, organizadas por ela. Achei bastante 

interessante levarmos os nossos alunos a esta exposição de arte 

contemporânea, sendo um dos museus mais visitados em Portugal. Cada visita 

aqui torna-se única e é sempre diferente, além de que ainda dispomos de um 

dos mais bonitos jardins botânicos com esculturas intrigantes e designs 

orgânicos. Para os alunos, esta visita de estudo consegue promover a 

criatividade, visto que a artista consegue desenvolver as suas obras-primas com 

simples utensílios do dia-a-dia. A meu ver dá para estimular o pensamento e 

permitir aos alunos entenderem de que forma podem olhar para determinados 

objetos e dar-lhes outra utilidade, conseguindo reutilizá-los para outro fim. 

Futuramente, a nível profissional, estes alunos terão uma relação direta com 

crianças, e será importante eles terem criatividade para utilizar os mais diversos 

objetos de forma criativa e útil, até mesmo em brinquedos ou atividades. 
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4.2.7. Visita de estudo ao Clube Náutico de Fão – proporcionar 

aos alunos uma experiência diferente 

A visita de estudo ao Clube Náutico de Fão decorreu no dia 26 de abril de 

2019 e teve duração do dia todo, desde as 09:00h até as 17:00h. As turmas que 

participaram nesta atividade foi o 11º GD e o 12º GD. 

A minha íntima ligação a esta casa e a lecionação do módulo de canoagem 

desencadeou a ideia desta visita de estudo. No início do ano letivo a nossa PC 

desafiou-nos a lançarmos ideias acercas de visitas de estudo visto que, sendo 

cursos profissionais, existe algum financiamento disponível e temos essa 

possibilidade. Após ter colocado a hipótese a PC desafiou-me a perceber se 

haveria essa possibilidade e, se sim, a organizá-la. Conversei pessoalmente com 

a direção do Clube Náutico de Fão e, além de concordarem, facilitaram a 

realização da mesma, cobrando apenas um valor simbólico para ajudar nas 

despesas de luz, água e gás. Sendo esta uma associação sem fins lucrativos já 

foi uma ótima ajuda. A partir daqui, antes de iniciar o planeamento da atividade, 

juntamento com a PC realizamos as autorizações e entregamos a todos os 

alunos de modo a percebermos com quantos alunos iriamos contar, para analisar 

o material disponível e planear tudo. Além disso, tratamos ainda do autocarro e 

das refeições (lanches e almoço), que cada aluno ficou responsável por levar. 

Depois de recebermos todas as autorizações e de perceber que 

contávamos com cerca de 50 alunos reuni com um atleta do clube e pedi-lhe 

auxílio na atividade. Apesar do rio não ser propriamente perigoso é sempre 

importante haver um controlo dos alunos. Depois, tendo apenas kayaks para 25 

alunos, decidi aproveitar o espaço e as condições que o clube dispõe e organizar 

um torneio de voleibol praia, criando 4 equipas. Enquanto 2 equipas vinham 

comigo e com o Ricardo (atleta do CNFão) para a atividade no rio Cávado, as 

outras 2 equipas ficavam a disputar um torneio de voleibol. A atividade no rio 

teve a duração de aproximadamente 1:15h para cada grupo. Após terminar 

atividade no rio e o voleibol de praia, fomos ainda dar uma caminhada pelos 

passadiços junto ao rio que nos direcionam até à praia de Ofir. As condições 

meteorológicas estavam incríveis e proporcionaram um dia muito bom. 
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Por fim, as turmas simplesmente adoraram atividade, recebi feedbacks 

muito bons e a sensação de dever cumprido é excelente. Observar a sensação 

de felicidade nestes jovens dá-me um prazer incrível. A minha PC felicitou-me 

bastante pelo bom trabalho desenvolvido e isso deixou-me ainda mais satisfeito. 

Foi ainda agradável ter contacto com a outra turma de gestão desportiva pois 

apenas tinha observado algumas aulas práticas, sem nunca ter contactado com 

a maior parte dos alunos. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

 

De acordo com as normas do EP (Matos, 2014a), esta área de 

desenvolvimento profissional está relacionada com um conjunto de experiências 

que o estudante estagiário vivencia, procurando a construção e desenvolvimento 

da sua formação. É uma atividade de enriquecimento profissional para o 

estudante, devendo ele analisar de forma reflexiva esse envolvimento. 

Este desenvolvimento contou com o apoio do meu núcleo de estágio (NE) 

visto que ambos realizamos o mesmo estudo e existia uma capacidade de 

entreajuda extremamente positiva. A nossa professora cooperante (PC) também 

foi uma pessoa fundamental em todo este processo, demonstrando-se sempre 

muito preocupada e presente, tendo estado comigo em todas as aulas.  

Mudamos de estudo três vezes, mas, todas as opiniões foram lançadas 

para a mesa e a opinião de todos foi constante, tornando esta decisão uniforme. 

A minha ligação com esta turma cresceu ao longo do ano, sendo nesta reta 

final mais fácil de eles me ouvirem e respeitarem o que lhes foi pedido para esta 

tarefa. 

Segundo Graça (2014b, p. 7) “desenvolver uma atitude investigativa sobre 

a própria prática ou identificar temas relevantes oriundos de problemas práticos 

são requisitos de elevada exigência e de difícil cumprimento que se colocam aos 

programas de formação de professores, mas que muitas vezes nos surpreendem 

com respostas muito ricas, muito criativas e de grande valor formativo”. Posto 

isto, e seguindo algumas orientações e os fundamentos de vários autores, 

desenvolvi o meu estudo de investigação-ação. 

 

Efeito de diferentes modelos de ensino na motivação dos alunos 

na modalidade de Treino Funcional 
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4.3.1. Resumo 

 

A realização deste estudo teve como principal objetivo analisar o impacto 

existente do uso de modelos de ensino opostos, ou seja, um modelo mais 

centrado no professor Modelo de Instrução direta (MID) e um modelo mais 

centrado no aluno Modelo de Educação Desportiva (MED). Procurei analisar 

diversas variantes motivacionais dos alunos utilizando o módulo de treino 

funcional, participando neste estudo como amostra 13 alunos, sendo 12 do sexo 

feminino e 1 do sexo masculino. Este módulo foi o último a ser lecionado, sendo 

composto por 6 aulas de 100 minutos. De modo a aplicar os dois modelos de 

ensino, as primeiras 3 aulas foram lecionadas num modelo de ensino focado no 

professor (MID) e as outras 3 aulas num modelo de ensino focado nos alunos 

(MED). Foi aplicado um questionário (baseado em Wallhead, Garn, & Vidoni, 

2014) para aferir os constructos associados à motivação em três momentos 

distintos, no início e final da aplicação do MID e após a aplicação do MED. Foi 

realizada a análise estatística descritiva, utilizado o teste não-paramétrico de 

medidas repetidas (Wilcoxon) e o teste de Spearman para testar correlações 

entre as variáveis como, por exemplo, motivação intrínseca e esforço. Depois de 

uma análise dos resultados obtidos, foi possível encontrar diferenças 

estatisticamente significativas no nível motivacional dos alunos em algumas 

variantes aquando da utilização dos dois modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELOS DE ENSINO, MOTIVAÇÃO, TREINO 

FUNCIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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4.3.2. Abstract 

 
The purpose of this study was to analyze the impact of the use of opposite 

teaching models, one centered on the teacher (Direct Instruction Model), and the 

other centered on the students (Sport Education Model). This study analyzed 

several motivational parameters of students, while participating in a functional 

training teaching unit. This study had a sample of 13 students, 12 of them were 

female and 1 was a male. This method was the last to be implemented and 

consisted of 6 lessons of 100 minutes. In order to apply both teaching models, 

the first 3 classes were taught by the Direct Instruction Model and the other 3 

were taught by the Sport Education model. A questionnaire (based on Wallhead, 

Garn, & Vidoni, 2014) was applied to assess the constructs associated with 

motivation at three different moments: at the beginning and at the end of the 

Direct Instruction Model application and after the Sport Education Model 

application. It was performed the descriptive statistical analysis, the 

nonparametric repeated measures test (Wilcoxon) and the Spearman test to test 

correlations between variables (e.g. intrinsic motivation and effort). After an 

examination of the obtained results, it was possible to find statistically significant 

differences in the motivational level of the students in some parameters when 

using booth models. 
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4.3.3. Introdução 

 

Durante o estágio profissional (EP), que decorre no âmbito do 2º ano de 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP, o estudante estagiário (EE) confronta-se com dificuldades na sua 

prática de ensino.  

Em toda a prática pedagógica desenvolvida, desde cedo surgiu ao EE a 

preocupação de implementar as premissas do MED. Após 6 meses de 

desenvolvimento com a mesma turma, surge a necessidade do EE explorar um 

pouco mais acerca do constructo de motivação presente no contexto em que se 

insere, sendo essa variante uma das maiores dificuldades sentidas ao longo do 

ano com aquele contexto. 

O treino funcional é uma classificação do exercício que envolve o treino do 

corpo para as atividades realizadas na vida diária. Deve ser encarado sobretudo 

como a melhoria da função, sendo ela mais geral ou mais específica, mas tudo 

irá depender do objetivo. Existem imensas definições utilizadas para explicar 

este conceito, mas eu concordo que tudo irá depender do objetivo. Por exemplo, 

fazer o exercício na leg extension na sala de musculação como uma forma de 

reabilitar o joelho num processo pós-cirúrgico pode ser considerado treino 

funcional. Realizar treino de potência com o exercício back squat com barra livre 

para atletas de voleibol como forma de aumentar a performance da impulsão 

vertical pode também ser considerado treino funcional, com o objetivo específico 

de melhorar alguma função/tarefa do atleta.  

A autonomia e a responsabilidade conferida aos praticantes na tomada de 

decisões e na implementação das atividades tem demonstrado ser o fator que 

mais contribui para o incremento do entusiasmo durante a prática e para o 

desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo (Grant, 1992; Hastie 

1988a). 

O entusiasmo é uma sensação positiva que provoca incrementos de 

motivação nos alunos, mas que dependerá da forma como o MED é aplicado e 

em que tipo de modalidade. Neste caso, TF é uma modalidade que a maior parte 

deles não está familiarizado e o facto de serem mais autónomos foi um fator 
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interessante no sentido de perceber se efetivamente lhes provocaria um maior 

entusiasmo. 

Ao contrário do treino mais “tradicional”, que dá prioridade ao trabalho 

“isolado” de determinado grupo muscular, ao envolver todo o corpo num 

exercício o treino funcional faz com que vários músculos e articulações 

trabalhem em simultâneo, de forma coordenada e sinérgica, não sendo o 

trabalho muscular realizado de forma tão “isolada”. Os exercícios são 

executados de forma global, sendo a musculatura solicitada nos movimentos do 

dia-a-dia ou de um desporto específico. Além de toda a musculatura ser 

fortalecida gera também potência muscular, estabilidade, equilíbrio e 

coordenação motora. 

De acordo com vários autores, principalmente Santana (1999), CEO do 

Institute of Human Performance, afirma que todos os corpos são iguais e fazem 

o mesmo, eles apenas parecem diferentes. Este autor classificou o treino 

funcional nos 4 pilares de movimento humano. A locomoção, sendo esta a 

função humana mais básica, que implica manter o centro de gravidade ao longo 

de uma linha horizontal e que ocorre quando se caminha, sendo uma das mais 

importantes atividades que o corpo humano realiza; as mudanças de nível, que 

envolve movimentos que permitem baixar/levantar o centro de gravidade do 

corpo numa direção vertical (treinar estas mudanças de nível num treino irá 

melhorar a performance em atividades simples como levantar um saco de 

compras ou mesmo em movimentos mais complexos como apanhar uma bola 

baixa num jogo de ténis); o movimento de empurrar e puxar. Estes são os tipos 

de movimentos mais comuns no ginásio, aliás, a maioria das máquinas 

funcionam empurrando e puxando uma resistência. À volta de 80% dos 

movimentos deste pilar são executados pela parte superior do nosso corpo. É de 

referir que na vida quotidiana/desportiva estes tipos de atividades são realizadas 

em pé e não sentadas como no treino tradicional de ginásio. Por fim, o 4º pilar 

do movimento humano, a rotação, é um dos mais importantes fatores sendo 

provavelmente o mais negligenciado. Uma análise atenta ao sistema muscular 

esquelético permite perceber que o corpo humano está concebido para rodar. 

Entre 85 a 90% das fibras musculares estão orientadas numa direção diagonal 
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ou horizontal. A força de rotação é a base para toda a potência atlética. Segundo 

Paul Chec, especialista de referência na área dos exercícios corretivos e de alta 

performance, “treinar rotações não é uma opção, mas sim uma obrigação”. 

Qualquer movimento utilizado no dia-a-dia e em gestos desportivos vai integrar-

se num (ou mais) destes pilares. Torna-se urgente uma mudança de mentalidade 

em direção ao movimento, deixando de pensar em músculos isolados. “Se 

treinarmos músculos, esqueceremos Movimentos, mas se treinamos 

Movimentos nunca esqueceremos músculos.” (Winkelman, 2011). 

 

4.3.4.  Enquadramento teórico 

4.3.4.1. Classificação das capacidades motoras físicas 

abordadas no treino funcional  

 

Hirtz (1986), define as capacidades coordenativas como uma classe das 

capacidades motoras que, em conjunto com as capacidades condicionais e as 

habilidades motoras, permitem tirar rendimento do corpo e que são 

determinadas na sua essência através de processos de condução nervosa. As 

capacidades condicionais estão relacionadas com a eficiência do metabolismo 

energético, ou seja, estão associadas aos processos metabólicos de obtenção e 

produção de energia nos músculos e sistemas orgânicos. 

Detemos várias capacidades, desde a potência cardiorrespiratória, 

podendo ser: a potência aeróbia e anaeróbia; a resistência, a força (muscular), 

podendo ser explosiva, máxima ou de resistência; a flexibilidade, podendo ser 

estática ou dinâmica; a velocidade; a coordenação; a agilidade; o equilíbrio 

normal e dinâmico; e, por fim, a precisão. 

Este módulo suscitou imenso a minha curiosidade pois, sendo a minha área 

de trabalho, tentar criar a ligação ao contexto escolar constituiu um desafio. É 

fundamental que qualquer pessoa saiba realizar um agachamento simples, mas 

infelizmente este tipo de treinos são negligenciados nas escolas. Eu como aluno, 

até ao 12º ano de escolaridade, nunca tive a oportunidade de vivenciar este tipo 

de treino. Segundo Mesquita (2002) existe, na atualidade, uma necessidade 
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urgente de preparar estudantes que consigam fazer face às exigências da 

sociedade atual, constituindo-se a EF como um meio de excelência para o 

alcance de tal desiderato. Cada vez mais na atualidade as crianças têm 

deficiências motoras e deficiências posturais que advém, muitas delas, das más 

posturas, do uso excessivo das novas tecnologias, do mau posicionamento nos 

sofás, entre outros. 

Uma parte dos alunos apresentam algumas dificuldades 

cardiorrespiratórias, ao nível da coordenação e, ainda, pouquíssima resistência 

muscular, sendo estes alguns dos aspetos que fazem os alunos perder a 

motivação para a prática de exercício.  

Concordando com Mesquita e Graça (2011), tendo em consideração a 

variedade de modelos de instrução existentes, ora centrados no professor, ora 

centrados no aluno, o importante é descobrir o equilíbrio entre o apoio que o 

aluno precisa e a autonomia que o vai levar a desenvolver uma ligação forte com 

o desporto.  

Agora, de forma a contextualizar o estudo, é apresentado um 

enquadramento teórico relativamente aos modelos instrucionais utilizados e à 

análise específica, sendo esta relacionada com a teoria da auto-determinação, 

abordando a motivação dos alunos. 

 

4.3.4.2. Modelos de Ensino 

4.3.4.2.1. Modelo de Instrução Direta 

Relativamente ao MID, o controlo das decisões e os padrões de 

envolvimento do aluno são totalmente da responsabilidade do professor, de 

forma a que se obtenha eficácia nas tarefas desenvolvidas ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 2009). Os mesmos autores 

afirmam que para tal finalidade o tempo de prática motora deve ser elevado e 

que se deve privilegiar a apresentação dos critérios de êxito durante esse 

momento. Segundo Arends (2008), o modelo de instrução direta foi concebido 

para promover a aquisição de competências e conhecimentos básicos que 

possam ser ensinados de forma gradual. Metzler (2011) reforça esta ideia ao 
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referir que no MID os alunos exercitam todos a mesma tarefa, exercitam todos 

da mesma forma e progridem de nível em conjunto. Ainda Metzler (2011), afirma 

que o MID é eficaz quando é utilizado tendo em conta os seus propósitos e 

implementado de acordo com o planeado. 

O MID permite ao professor assumir o protagonismo na instrução e na 

tomada de decisão e existiram momentos que houve necessidade disso. Na 

aplicação do MID tem de haver a preocupação na “revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de nova habilidade ou conteúdo em geral, 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções 

sistemáticas em referência aos objetivos delineados” (Rosenshine, 1983, cit. por 

Graça & Mesquita, 2011).  

Mesquita e Graça (2009) afirmam que “o professor emite um elevado 

número de feedbacks e correções aos alunos durante a prática e/ou entre cada 

tarefa. Quase todas as interações são iniciadas pelo professor, porquanto ele é 

a maior fonte de emissão de informação ao dirigir e monitorizar, nomeadamente, 

as perguntas e respostas aos alunos”, com o objetivo de melhorar o rendimento 

dos mesmos. 

Assim, este modelo objetiva centrar no professor todas as tarefas de 

tomada de decisão aos mais diversos níveis. Segundo Pereira et al (2010), o 

MID tem demonstrado ser eficaz, especialmente em situações analíticas de 

aprendizagem técnica e nas etapas iniciais de introdução de um novo conteúdo 

ou matéria. 

 

4.3.4.2.2. Modelo de Educação Desportiva  

Relativamente ao Modelo de Educação Desportiva (MED), desenvolvido 

por Siedentop (1987), pretende atribuir um lado afetivo e social às 

aprendizagens, caraterizando-se fundamentalmente pelo trabalho de 

cooperação entre os alunos de modo a alcançarem aprendizagens significativas, 

onde o professor apresenta um papel mais orientador, lançando algumas pistas 

quando há essa necessidade, mas, sem nunca oferecer a solução, levando à 

formação de indivíduos mais autónomos. Este modelo visa a inclusão de três 

aspetos fundamentais: (1) competência desportiva, (2) literacia e (3) entusiasmo 
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pelo desporto.  

Na nossa disciplina o trabalho em equipa é de fundamental importância, 

sendo essa uma das grandes vantagens em relação às outras disciplinas. Além 

das relações que conseguimos estabelecer no contexto sala de aula, o fairplay, 

o espírito de entreajuda, e mostrando aos alunos que o sucesso de cada um 

deles é importante para que haja o sucesso de todos.  

Assim, é atribuída a cada um dos alunos uma responsabilização individual 

onde o trabalho de cada um é importante para o desempenho global do grupo 

de alunos onde está inserido. Assim existe uma procura constante da parte do 

professor para que, todos os alunos da turma contribuam de alguma forma para 

o grupo, sendo o principal objetivo, que todos aprendam e consigam evoluir para 

níveis conhecimento mais elevados. 

 

4.3.4.3. Teoria da Auto-Determinação 

A base inicial da teoria da autodeterminação é a conceção do ser humano 

como organismo vivo, orientado para o crescimento, desenvolvimento do self e 

integração com as estruturas sociais. O comportamento humano, de acordo com 

essa teoria, encontra‐se regulado por três necessidades psicológicas inatas 

(autonomia, competência e relacionamento) e pode ser intrínseca e 

extrinsecamente motivado ou desmotivado. 

A autonomia é o grau pelo qual o indivíduo se percebe a si próprio como 

responsável pelo seu comportamento; a competência refere‐se ao grau de 

efetividade para se envolver e fazer atividades; e o relacionamento é definido 

como as conexões que o sujeito faz com a comunidade onde convive (Deci & 

Ryan, 2002). Essas necessidades psicológicas básicas são integradas umas às 

outras, mas atuam de forma interdependente e são consideradas essenciais 

para o crescimento psicológico e bem‐estar. De acordo com (Deci & Ryan, 2000, 

p. 229), a satisfação de cada uma delas reforça e fortalece as demais, são 

consideradas “nutrientes psicológicos inatos para o crescimento, a integridade e 

o bem‐estar”. 

Na escola, a aprendizagem deveria direcionar‐se para a satisfação dessas 

necessidades, que podem facilitar ou dificultar a motivação. Sun e Chen (2010) 
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salientam que o professor, como agente externo, pode auxiliar o aprendiz a 

regular e a manter a sua motivação autodeterminada, considerando que nas 

fases iniciais de aprendizagem são necessárias as forças externas, tais como 

regras da escola e os reforços dados pelo professor. 

Deci e Ryan (1985) com a teoria da autodeterminação desenvolvem a 

teoria da integração do organismo, que estabelece a motivação como contínua 

e caracterizada por níveis de autodeterminação. Desse modo, os 

comportamentos motivacionais podem ser compreendidos a partir de um 

continuum que se posiciona entre o nível baixo de autodeterminação 

(desmotivação) e o nível alto (motivação extrínseca e intrínseca). 

No continuum da Teoria da Auto-Determinação adaptado por Gagné e Deci 

(2005), no lado esquerdo encontra-se a amotivação, um estado de falta de 

intenção para a ação, onde o indivíduo não age ou age de forma passiva. Esta 

é o resultado do sentimento de incapacidade de atingir os resultados desejados, 

por falta de possibilidades, por falta de perceção de competência ou por falta de 

valorização da atividade. No centro estão representados quatro tipos de 

regulação que se referem aos comportamentos extrinsecamente motivados, 

separando a extremidade esquerda (amotivação) da extremidade direita 

(motivação intrínseca), dando seguimento ao continuum da autodeterminação. 

O primeiro diz respeito à regulação externa, que é a forma menos autónoma de 

motivação extrínseca e representa a motivação em função de recompensas ou 

para evitar castigos, ou a ação de satisfazer exigências sociais. De seguida, a 

regulação introjetada, envolve uma regulação externa internalizada, mas não de 

forma profunda, sendo apenas parcialmente internalizada. A introjeção é 

caracterizada como o comportamento que procura evitar culpa ou vergonha. A 

terceira refere-se à regulação identificada, sendo uma forma mais autónoma ou 

autodeterminada de motivação extrínseca, refletindo uma valorização consciente 

de uma meta comportamental, onde a ação é pessoalmente importante. A quarta 

é a regulação integrada, a forma mais autónoma de comportamento 

extrinsecamente motivado, decorrente quando as identificações são avaliadas e 

são congruentes aos valores, metas e necessidades. Por fim, na extremidade 

direita surge a motivação intrínseca, que é o estado em que o indivíduo realiza 
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a atividade por seu próprio interesse, onde a satisfação é inerente à prática, 

sendo o modelo de comportamento autónomo ou autodeterminado. 
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4.3.4.4. A motivação na Educação Física 

A motivação na EF tem cada vez mais uma simbiose que devemos dar 

muita importância. Há uma relação direta destas componentes com o MED, 

havendo evidências recentes que afirmaram que o modelo de educação 

desportiva é mais eficaz para satisfazer a necessidade psicológica de 

relacionamento dos alunos (Perlman, 2011) e competência (Spittle & Byrne, 

2009). 

Estudos afirmam que alunos a utilizar o MED consideraram as aulas mais 

agradáveis e além disso conseguiram manter o esforço durante a aula mais 

tempo do que os alunos que frequentam o ensino mais tradicional. 

Os resultados afetivos positivos com o MED foram facilitados pelo 

desenvolvimento da motivação autónoma dos alunos. Este aumento de 

motivação autónoma vai aumentar o esforço e consequentemente o 

aproveitamento dos alunos. Consegue ainda satisfazer as necessidades 

psicológicas dos alunos na relação entre eles, na competência e na autonomia. 

A mudança positiva nas três construções psicológicas explicou o aumento da 

perceção do prazer dos alunos, e uma mudança positiva na competência e no 

esforço dos alunos no desporto (Perlman, 2012). Ainda o mesmo autor, em 2010, 

realizou um estudo com alunos amotivados que, numa comparação do MED com 

outras abordagens mais tradicionais constatou-se que os alunos amotivados, 

com a implementação do MED demonstraram altos níveis de satisfação e 

satisfação da necessidade de relacionamento. 
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4.3.5. Objetivo do estudo 

O ponto de partida do presente estudo surgiu da curiosidade de 

compreende o impacto que dois modelos de ensino totalmente distintos têm nos 

alunos e de que forma afetam as diversas variantes motivacionais. Alunos 

motivados é sinónimo de maior aprendizagem, então vamos perceber em qual 

dos modelos de ensino conseguimos dispor desse clima de motivação positivo. 

 

4.3.6.   Metodologia 

4.3.6.1. Participantes 

Os participantes incluídos neste estudo foram 13 alunos (sendo 12 do sexo 

feminino e 1 do sexo masculino). Frequentam o 11º ano da turma de Apoio à 

Infância na ESAN durante o ano letivo 2018/2019. 

A turma foi consciencializada acerca da realização e dos objetivos do 

estudo e, consequentemente, dos seus procedimentos. Todos os alunos 

participaram em todas as aulas da unidade de ensino de treino funcional. 

 

4.3.6.2. Fase de aplicação dos modelos instrucionais 

Na ESAN, a carga horária semanal de Educação Física é de 100 minutos 

em cada aula. As primeiras 3 aulas lecionadas foram com foco no professor, 

utilizando o MID, segundo o qual o controlo das decisões e os padrões de 

envolvimento do aluno são totalmente da responsabilidade do professor 

(Metzler, 2011).  

Após esta primeira abordagem, entreguei a aula aos alunos, fornecendo-

lhes liberdade total e espaço para construírem a aula. Com a aula focada no 

MED, o aluno dispunha de bastante autonomia, tendo poder de decisão na 

organização da aula, desde o aquecimento ao conteúdo central, os exercícios 

(Farias, Mesquita, & Hastie, 2016). 
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4.3.6.3. Instrumentos e procedimentos utilizados na recolha 

de dados 

Para realizar a recolha de dados apliquei questionários. A recolha de dados 

foi realizada pelo preenchimento de um questionário pelos alunos em três 

momentos diferentes. O primeiro momento foi antes de iniciar o módulo de Treino 

Funcional, servindo como teste de controlo, o segundo momento foi após as 

primeiras 3 aulas, em que as aulas foram lecionadas segundo o MID e o terceiro 

momento após a lecionação das outras 3 aulas, lecionadas com o MED. 

 

 

4.3.6.4. Medidas de pesquisa do perfil motivacional 

4.3.6.4.1. Motivação Autónoma 

Relativamente à motivação autónoma dos alunos, esta foi avaliada através 

do “Perceived Locus of Causality”, um questionário apresentado por Dougas, 

Biddle e Fox (1994). Este questionário sofreu adaptações para a nossa 

disciplina, a partir do “Questionário de Autorregulação Escolar”, medindo assim 

a motivação intrínseca e a regulação identificada, introjetada e externa na 

disciplina de Educação Física (Ryan & Connell, 1989). Relativamente à 

amotivação, ela foi avaliada utilizando a “Amotivation subscale of the Academic 

Motivation Scale” que tal como o questionário anterior foi adaptada para a 

disciplina de EF. No que diz respeito às perguntas, os participantes foram 

sujeitos a uma questão central, “porque é que me empenho em EF?”. Foram 

colocadas 22 questões, das quais 5 foram relativas à motivação intrínseca (por 

exemplo, “porque eu divirto-me fazendo EF”); 4 questões para a motivação 

introjetada (por exemplo, “porque eu me sinto culpado se não fizer”); 5 para a 

regulação externa (por exemplo, “porque quero que meu professor de educação 

física pense que sou um bom aluno”); 4 para a regulação identificada (por 

exemplo, porque eu valorizo os benefícios que recebo das minhas aulas de 

educação física”); e, por fim, 5 para amotivação (por exemplo, porque não vejo 

o motivo de termos educação física). Todas as respostas foram medidas numa 
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escala de likert de 7 pontos, onde o 1 corresponde a (“nada verdadeiro”) e o 7 

que corresponde a (“bastante verdadeiro”). 

 

4.3.6.4.2. Necessidades Psicológicas Básicas 

Relativamente às necessidades psicológicas, a Escala Básica de 

Necessidades Psicológicas foi adaptada para a disciplina de EF (Ntoumanis, 

2005), de modo avaliar a autonomia e o relacionamento. No que diz respeito à 

autonomia, são 4 itens (por exemplo, “sou livre para expressar minhas ideias e 

opiniões em EF”); e para o relacionamento são 6 itens (por exemplo, “eu dou-me 

bem com os outros alunos em EF”). Relativamente à competência, absorveram 

5 itens de uma versão do “inventário de motivação intrínseca”, que foi 

reformulado para EF por McAuley, Duncan e Tammen (1989). Como exemplo 

desses itens, “estou satisfeito com o meu desempenho em EF”. Todas as 

respostas foram medidas numa escala de likert de 7 pontos, onde o 1 

corresponde a (“nada verdadeiro”) e o 7 que corresponde a (“bastante 

verdadeiro”). 

 

4.3.6.4.3. Satisfação e Esforço 

Relativamente à satisfação e esforço, foram avaliados com 2 subescalas 

que foram extraídas do “Questionário de Motivação Intrínseca” e posteriormente 

reformuladas para uso no contexto de EF por McAuley, et al. (1989). No que diz 

respeito à satisfação, foram utilizados 5 itens (por exemplo, “Eu descreveria a 

aula de EF como muito interessante). Na variante do esforço, foram utilizados 

também 5 itens (por exemplo, “Eu costumo esforçar-me nas aulas de EF”). Todas 

as respostas foram medidas numa escala de likert de 7 pontos, onde o 1 

corresponde a (“nada verdadeiro”) e o 7 que corresponde a (“bastante 

verdadeiro”). 
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4.3.6.5. Análise de dados 

Para realizar a análise dos dados dos questionários utilizei o programa 

estatístico (SPSS). Após a recolha das respostas dos alunos, nos 3 momentos 

de aplicação dos questionários, inseri todas as variáveis no excel e de seguida 

transpus para o SPSS. Apliquei o teste de análise de medidas repetidas 

(Wilconox), de modo a realizar uma comparação entre os 3 momentos em que 

apliquei os questionários. Para ir de acordo a esse objetivo, realizei uma 

comparação das respostas escolhidas pelos alunos nos 3 momentos, 

considerando um p <0,05. A partir desse momento, realizei uma análise de 

correlação entre as variáveis para perceber se existiram ou não variáveis que se 

correlacionassem, utilizando o teste de Spearman. Para conseguir afirmar o tipo 

de correlação, ficou estabelecido que (i) 0.9 para mais ou para menos indicava 

uma correlação muito forte; (ii) 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indicava uma 

correlação forte; (iii) 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indicava uma correlação 

moderada; (iv) 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indicava uma correlação fraca; e, 

por fim, (v) 0 a 0.3 positivo ou negativo indicava uma correlação desprezível. 

 

4.3.7.  Apresentação dos resultados 

Após a apresentação da amostra, seguem-se os resultados obtidos nesta 

análise. De acordo com as variáveis analisadas, será descrita uma análise da 

existência ou não de diferenças estatisticamente significativas. 

Além dessa análise, serão apresentados os resultados da análise de 

correlação entre as variáveis para perceber se existiram ou não variáveis que se 

correlacionassem, podendo ser ela (i) muito forte; (ii) moderada; (iii) fraca; ou, 

(ix) desprezível. 

 

4.3.7.1. Competência 

Numa análise descritiva da variável “competência”, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-

estudo e após MID; z= -1.414b e p=0,157) nem existiram diferenças 
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estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o 

MED; z= -1.890 e p=0,059) (ver tabela 1). 

 

4.3.7.2. Autonomia 

Numa análise descritiva da variável “autonomia”, não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-estudo e 

após MID; z= -1,732 e p=0,083) nem existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o MED; z= -2,032 e 

p=0,042) (ver tabela 1). 

 

4.3.7.3. Relacionamento 

Numa análise descritiva da variável “relacionamento”, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-

estudo e após MID; z= -,816b e p=0,414) nem existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o 

MED; z= -1,265 e p=0,206) (ver tabela 1). 

 

Tabela 1: Estatística Descritiva da Variável Competência, Autonomia e Relacionamento 

  MID MED 

 Pré Pós Z/Sig Pré Pós Z/Sig 

Competência 
Média 4,01 4,04 -1,414 4,04 3,96 -1,890 

DP ,899 ,906 ,157 ,906 ,871 ,059 

Autonomia 
Média 4,23 4,23 -1,732 4,23 4,44 -2,032 

DP ,680 ,680 ,083 ,680 ,680 ,042 

Relacionamento 
Média 4,32 4,32 -,816 4,32 4,33 -1,265 

DP 0,629 ,629 ,414 0,629 ,634 ,206 
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4.3.7.4. Motivação Intrínseca 

Numa análise descritiva da variável “motivação intrínseca”, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-

estudo e após MID; z= -,577 e p=0,564) nem existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o 

MED; z= -1,667 e p=0,096) (ver tabela 2). 

 

4.3.7.5. Motivação Introjetada 

Numa análise descritiva da variável “motivação introjetada”, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-

estudo e após MID; z= -1,134, e p=0,257) nem existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o 

MED; z= -1,732 e p=0,083) (ver tabela 2). 

 

4.3.7.6. Motivação Identificada 

Numa análise descritiva da variável “motivação identificada”, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-

estudo e após MID; z= -,577 e p=0,564), no entanto existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o 

MED; z= -2,588 e p=0,01) (ver tabela 2). 

 

4.3.7.7. Motivação Extrínseca Regulada 

Numa análise descritiva da variável “motivação extrínseca regulada”, não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os primeiros dois 

momentos (pré-estudo e após MID; z= -1,414 e p=0,157) nem existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre o segundo e o terceiro momento 

(MID e o MED; z= -2,121 e p=0,034) (ver tabela 2). 
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4.3.7.8. Amotivação 

Numa análise descritiva da variável “amotivação”, não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-estudo e 

após MID; z= -,816 e p=0,414) nem existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o MED; z= -0,447 e 

p=0,655) (ver tabela 2). 

 

Tabela 2: Estatística Descritiva da Variável: Motivação Intrínseca; Motivação Introjetada; Motivação 
Identificada; Motivação Extrínseca Regulada; Amotivação 

  MID MED 

 Pré Pós Z/Sig Pré Pós Z/Sig 

Motivação 
Intrínseca 

Média 4,13 4,12 -,577 4,12 4,03 -1,667 

DP ,877 ,911 ,564 ,911 ,886 ,096 

Motivação 
Introjetada 

Média 4,01 4,07 -1,134 4,07 4,13 -1,732 

DP 1,053 1,12 ,257 1,12 1,09 ,083 

Motivação 
Identificada 

Média 4,98 4,96 -,577 4,96 4,73 -2,588 

DP ,937 ,951 ,564 ,951 ,921 ,010 

Motivação 
Extrinseca 
Regulada 

Média 4,10 4,13 -1,414 4,13 4,01 -2,121 

DP ,900 ,914 ,157 ,914 ,850 ,034 

Amotivação 
Média 1,48 1,44 -,816 1,44 1,38 -,447 

DP ,414 ,446 ,414 ,446 ,463 ,655 

 

4.3.7.9. Satisfação 

Numa análise descritiva da variável “satisfação”, não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-estudo e 

após MID; z= -2,121 e p=0,034), no entanto existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o MED; z= -2,970 e 

p=0,003) (ver tabela 3). 
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4.3.7.10. Esforço 

Numa análise descritiva da variável “esforço”, não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os primeiros dois momentos (pré-estudo e 

após MID; z= -,577 e p=0,546) nem existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre o segundo e o terceiro momento (MID e o MED; z= -1,732 e 

p=0,083) (ver tabela 3). 

Tabela 3: Estatística Descritiva da Variável Esforço e Satisfação 

  MID MED 

 Pré Pós Z/Sig Pré Pós Z/Sig 

Esforço 
Média 4,17 4,19 -,577 4,19 4,13 -1,732 

DP ,806 ,811 ,546 ,811 ,794 ,083 

Satisfação 
Média 5,01 5,12 -2,121 5,12 4,92 -2,970 

DP 1,255 1,138 ,034 1,138 1,190 ,003 

 

4.3.7.11. Correlações entre variáveis 

Tabela 4: Correlações entre as variáveis analisadas 

 

  Esforço Satisfação Intrínseca Introjetada Identificada Externa Amotivação 

Competência 
M1 

Pré-
Teste 

,926** ,692** ,556* ,423 ,636* ,424 -,176 

Autonomia ,650* ,657* ,513 ,449 ,673* ,709 -,121 

Relacionamento -0,52 ,120 ,496 ,392 ,292 ,163 -,348 

         

C 
M2 

Pós-
MID 

,934** ,683* ,517 ,309 ,448 ,412 -1,52 

A ,464 ,598* ,506 ,298 ,601* ,696** ,010 

R -,111 ,128 ,510 ,351 ,316 ,191 -,204 

         

C 
M3 

Pós- 
MED 

,905** ,668* ,521 ,339 ,442 ,577* -,041 

A ,500 ,481 ,394 ,261 ,290 ,529 -,275 

R -,047 ,130 ,435 ,303 ,453 ,214 ,092 
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Foi realizado um teste de correlação das três necessidades psicológicas básicas 

(competência, autonomia e relacionamento) para analisar se existe alguma 

correlação com a motivação autónoma dos alunos (motivação intrínseca, 

introjetada, identificada, externa e a amotivação) e também com o esforço e 

satisfação. Procuro aqui perceber até que ponto os valores de uma variável estão 

relacionados com outra. 

De acordo com a análise de correlação realizada, podemos tirar algumas 

conclusões interessantes entre as variáveis relacionadas com o estudo. 

Relativamente à competência, independentemente do momento de análise, 

apresentou uma correlação muito forte com o esforço e forte com a satisfação 

dos alunos. Além destas, apresentou ainda uma correlação forte com a 

motivação identificada, no pré-teste, e uma correlação moderada após o MID e 

o MED. Em ambos os momentos, apresentou uma correlação negativa com a 

variável da amotivação, o que seria expectável visto que alunos competentes 

tendencialmente não tem correlação com alunos amotivados. 

Relativamente à autonomia, independentemente do momento de análise, esta 

variável têm uma correlação muito forte com o esforço e forte com a satisfação 

dos alunos. Além destas, no primeiro e segundo momento apresenta uma 

correlação forte com a motivação identificada, no entanto, aquando da ligação 

ao MED a correlação é fraca. O facto de os alunos não se sentirem bem-

sucedidos com aplicação do MED naquela modalidade contribuiu, muito 

provavelmente, para que dessem menos importância àquele momento. 

Por fim, relativamente ao relacionamento, ao contrário das primeiras duas 

variáveis, tem uma correlação negativa com o esforço, ou seja, o facto de os 

alunos gostarem dos colegas não tem nenhuma correlação com o esforço que 

dedicam nas aulas de EF. Esta variável apresentou uma correlação moderada 

com a motivação intrínseca. 

Assim, as variáveis com correlações fortes tendem a variar juntas e no mesmo 

sentido, sendo que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ou 

então à medida que uma diminui, a outra também diminui.   
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4.3.8. Discussão dos Resultados 

 

Tendo em conta o objetivo central deste estudo, analisar e perceber o impacto 

da utilização de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo de 

ensino centrado no aluno nos índices motivacionais dos alunos, pretendeu-se 

analisar e relacionar a informação proveniente dos dados dos questionários que 

os alunos realizaram ao longo dos três momentos do estudo (pré-estudo, após 

MID e após MED). 

Os resultados são satisfatórios e vão de acordo à pesquisa formulada. Mostram-

nos dados interessantes, permitindo-nos compreender que em determinados 

contextos o MID acaba por funcionar melhor do que o MED.  

Quando decidi que o estudo seria exatamente este, de acordo com a vasta 

literatura dos modelos mais centrados nos alunos, expectei a obtenção de 

resultados mais positivos após a utilização do MED, no entanto, este é um 

modelo que funciona muito bem se for no contexto correto e em modalidades 

mais corretas/adequadas. 

No desenrolar deste estudo senti algumas limitações, primeiro na determinação 

do objetivo do estudo, mas, como a motivação dos meus alunos foi sempre a 

minha maior dificuldade, achei pertinente que fosse um estudo relacionado. 

Outra das limitações sentidas consistiu no facto de não poder ter a certeza se 

ambos os modelos foram aplicados da forma mais correta possível, pois tenho 

consciência que sou um professor jovem e estou a iniciar o ensino, havendo 

ainda muito conhecimento pedagógico do conteúdo para desenvolver. Por fim, 

senti que amostra é relativamente pequena, acabando por ser fácil que os dados 

sejam influenciados por um ou dois alunos. 

A nível de metodologia, de modo a melhorar a qualidade dos dados, numa 

hipótese futura utilizarei também entrevistas individuais, procurando obter 

respostas mais específicas que sejam importantes e enriquecedoras para o 

estudo. 

Relativamente análise das variáveis estudadas, os resultados são interessantes 

e serão aqui discutidas as variáveis nos três momentos. 
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No que diz respeito à competência, é possível observar que os alunos se 

sentiram menos competentes após utilização do MED. O contexto em que este 

estudo foi inserido acaba por ser um pouco diferente do habitual por alguns 

motivos: primeiro, a turma apresentava algumas dificuldades motoras e de 

coordenação, sendo estas características essenciais na execução da 

modalidade de treino funcional; segundo, os alunos traziam pouco ou nenhum 

conhecimento acerca desta modalidade, havendo uma grande parte da turma 

que nunca tinha experienciado este tipo de treino; terceiro, o tempo escasso para 

aplicação de cada modelo. Esta falta de experiência e o desconhecimento da 

matéria fazem com que os alunos se sintam menos competentes nesta 

modalidade. 

Relativamente à autonomia, os alunos sentiram-se mais autónomos, sentiram-

me com mais liberdade de tomar mais decisões, no entanto, isso não fez com 

que se sentissem mais competentes. A correlação forte entre a variável da 

autonomia e da motivação identificada foi idêntica no pré-teste e após o MID, no 

entanto, após o MED, a correlação caiu imenso sendo que, apesar dos alunos 

se consideraram mais autónomos, valorizaram menos a importância de fazer EF.  

A variável do relacionamento praticamente não sofreu alterações em nenhum 

dos momentos, os alunos sentiram que a troca de estilos de ensino não os 

influenciou nesse aspeto. 

No que diz respeito à motivação autónoma, na motivação intrínseca, do primeiro 

momento para o segundo momento os alunos mantiveram a mesma opinião, no 

entanto quando houve um foco no MED, eles sentiram-se menos motivados 

intrinsecamente. 

Neste contexto a utilização de um estilo de ensino mais focado no aluno não foi 

melhor quando falamos de amotivação. Este aumento de amotivação existente 

após utilização do MED provavelmente deve-se ao facto de os alunos não 

possuírem nenhuma experiência com esta modalidade, sendo que 76% (10 

alunos) nunca antes tinham praticado nenhuma atividade relacionada com treino 

funcional.  
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Com a implementação do MED, a motivação dos alunos sofreu algumas 

alterações, principalmente ao nível do aumento da amotivação e ao nível da 

motivação identificada. 

 

4.3.9. Conclusões 

Este estudo propunha-se em aprimorar o impacto na motivação dos alunos 

face à aplicação de modelos de ensino opostos, nomeadamente, um modelo 

mais centrado no professor (Modelo de Instrução direta) e um modelo mais 

centrado no aluno (Modelo de Educação Desportiva). 

Considero que este estudo foi uma mais valia para mim, levando-me à 

implementação de duas abordagens de ensino totalmente opostas, com uma 

modalidade que suscitou dificuldades motoras e de coordenação para os alunos. 

Neste caso em concreto, a abordagem centrada no professor foi mais vantajosa, 

conseguindo melhores resultados para os alunos nas variáveis analisadas. O 

estudo permitiu ainda aos alunos sentirem-se mais competentes, mais 

motivados e com maior taxa de esforço e satisfação. Contudo, os resultados 

obtidos não foram de acordo às minhas crenças inicias, pois acreditava que o 

MED seria o que ia apresentar melhores resultados. Numa abordagem inicial, 

com uma modalidade desconhecida pela maioria dos alunos, com défices 

técnicos e de coordenação, o recurso a uma abordagem mais centrada no 

professor pode revelar-se mais eficaz. No entanto, acredito que, após uma 

implementação progressiva de uma abordagem centrada no aluno, conferindo-

lhe maior responsabilidade, isso traria resultados ao nível da dedicação e 

empenho dos alunos, aumentando os índices de motivação para a prática e, 

consequentemente, aumentando os ganhos na aprendizagem. 

Este estudo veio elucidar-me e consciencializar-me que uma abordagem 

centrada no aluno pode trazer muitos benefícios que uma abordagem centrada 

no professor não consegue trazer, no entanto, será importante haver uma 

progressão em determinadas modalidades, como foi o caso, para conseguir que 

os alunos se sintam mais confiantes e com melhores capacidades para tal. 

Acredito que o presente estudo contribui para a literatura existente 

relativamente a este tema, conseguindo retirar algumas conclusões: que perante 
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a introdução de conteúdos novos ou modalidades diferentes o MID consegue ser 

mais vantajoso, principalmente na introdução de regras; mostrou ainda que o 

aumento da amotivação pode aumentar caso os alunos se sintam menos 

competentes; e, ainda, que a lecionação dos módulos tem uma curta duração 

face às necessidades da população em questão.  

Acredito que, em práticas futuras, estas abordagens instrucionais irão 

desempenhar um papel extremamente importante na minha ação enquanto 

professor, cultivando-me e deixando-me cada vez mais preparado para lidar com 

os diferentes contextos com que os professores se deparam. 
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5. Conclusão e perspetivas para o futuro 

Chegar ao último ponto do relatório de estágio é o que muitas vezes 

imaginei. As próximas palavras marcam o fim desta aventura e desta longa 

caminhada de 5 anos repletos de um misto de sensações. 

Só quem realmente passa por uma experiência como esta é que entende 

o que é um bocadinho do “ser professor”. Uma coisa é certa, fiquei com um novo 

e melhor entendimento sobre o ensino e mais concretamente o ensino da 

Educação Física. Todas as situações podem ser totalmente diferentes, o 

contexto é diferente em qualquer escola e em qualquer turma, e cada professor 

tem atuar de forma diferente independentemente da turma. 

Foi um EP desafiante, com bastantes dificuldades, mas repleto de boa 

energia e com uma absorção de boas sensações gigantesca e eterna. 

O processo de reflexão é fundamental, tanto para o nosso desenvolvimento 

profissional, mas também para o nosso desenvolvimento pessoal. 

Quando tiver a possibilidade de repetir uma experiência no ensino como 

esta, certamente estarei melhor preparado e com uma panóplia de ideias e 

estratégias para implementar. 

Toda a gente foi importante para mim neste processo, tanto as que 

proporcionaram coisas boas como as menos boas, porque ambas me fizeram 

ganhar experiência e novo conhecimento. Como eu costumo dizer na brincadeira 

relativamente às experiências que temos, se for boa, excelente, se for má, é 

aprendizagem. 

Aquela escola passou de um local com ambiente desconfortável, incerto e 

“temível” para quase uma segunda casa. Várias vezes imagino-me a lecionar 

aulas a full-time e a sensação é muito agradável.  
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