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RESUMO 

O estágio profissional oferece ao estudante estagiário a possibilidade de 

vivenciar, de forma sustentada (por um professor cooperante e um orientador), 

a experiência de ser professor durante um ano letivo.  

O desafio de passar de estudante a professor, a complexidade de promover a 

aprendizagem nos alunos na modalidade de Andebol, a dificuldade de aplicar 

modelos de ensino centrados no aluno e estratégias que impliquem a entreajuda 

e competição saudável numa turma com problemas relacionais e a necessidade 

de alteração de todo o sistema de ensino devido a uma pandemia constituíram 

três dos grandes desafios vividos ao longo desta viagem.  

A decisão de encarar o início desta experiência de forma mais distante e 

autoritária relativamente aos alunos, serviu o propósito de não correr o risco de 

confundir papeis (professor/aluno). A reflexão constante e aprofundada, a 

criação de situações de aprendizagens mais próximas da situação de jogo e a 

real adaptação destas, às necessidades de aprendizagem dos alunos foram 

estratégias usadas a fim de suprir a dificuldade de incitar evolução da sua 

performance. A utilização do Modelo de Aprendizagem Cooperativa (AC) teve 

como objetivo amenizar os problemas de relacionamento entre os alunos da 

turma. E, inteirar-me do novo sistema, envolver-me no espírito de adaptação, 

concentrar-me em manter-me perto dos alunos e, essencialmente, proporcionar-

lhes um período letivo de aprendizagem efetiva, tornaram-se os meus grandes 

focos durante o confinamento social, em que foi necessário dar continuidade 

àquele que seria um processo presencial.  

Este Relatório de Estágio (RE) organiza-se em quatro partes: contextualização 

pessoal, institucional, realização da prática profissional e participação na escola 

e relação com a comunidade escolar. Em cada uma delas existe a preocupação 

de justificar a minha prática e ideologias com a teoria. 
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ABSTRACT 

 

The professional internship offers the trainee student the possibility of 

experiencing, in a sustained way (by a cooperating teacher and an advisor), the 

experience of being a teacher during an academic year. 

The challenge of swapping from student to teacher, the complexity of promoting 

student learning in handball, the objection of applying student-centered teaching 

models and strategies that imply mutual help and healthy competition in a class 

with relational problems and the needing of change the entire education system 

due to a pandemic were three of the major challenges experienced during this 

trip. 

The decision to face the beginning of this experience in a more distant and 

authoritarian way in relation to the students, served the purpose of not running 

the risk of confusing roles (teacher / student). The constant and in-depth 

reflection, the creation of learning situations closer to the game situation and the 

real adaptation of these, to the students' learning needs were strategies used in 

order to overcome the difficulty of inciting the evolution of their performance. The 

use of the Cooperative Learning Model (CL) aimed to relieve the relationship 

problems between students in the class. And, getting to know the new system, 

getting involved in the spirit of adaptation, focusing on keeping close to the 

students and, essentially, providing them with an effective learning period, 

became my main focuses during the social confinement, which it was necessary 

to continue what would be a face-to-face process. 

This Internship Report (IR) is organized in four parts: personal and institutional 

contextualization, professional practice and participation in the school and 

relationship with the school community. In each of them there is a concern to 

justify my practice and ideologies with the theory. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; ADAPTIVE 

CAPACITY; COOPERATIVE LEARNING; TEACHING AND LEARNING.
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1 INTRODUÇÃO 

A redação do presente documento, tem em vista a obtenção do grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Este trabalho consiste no Relatório do 

meu Estágio Profissional, que decorreu na sequência da Unidade Curricular 

“Estágio Profissional” do segundo ano do ciclo de estudos, numa escola 

pertencente ao concelho de Penafiel, distrito do Porto.  

Começo por destacar uma mensagem que está bem presente ao longo do meu 

RE, transmitida por Graça, 2012, p.101, em que o autor afirma que “a educação 

física, como área de matéria do currículo escolar, não é uma realidade 

monolítica, é um terreno partilhado e disputado por tradições, comunidades de 

prática, retóricas de legitimação e, ciclicamente, atravessado por movimentos de 

renovação de discursos e de práticas”. Surge, por isso, a nítida riqueza 

observada e defendida por muitos e, por outro lado, a dificuldade que se tem 

vivido ao longo dos tempos em manter a EF no currículo escolar, com 

credibilidade. Esta complexidade existe, na minha perspetiva, quer por “culpa 

própria”, isto é, por existirem inúmeras instituições e docentes que contribuem 

para um ensino desprovido da sua verdadeira essência, para a transmissão de 

uma imagem deturpada da EF (usando as aulas como momentos recreativos, ou 

pelo contrário, de pura promoção da saúde ou de competição), quer pelo 

desconhecimento alheio da verdadeira intenção desta disciplina. Este é um tema 

abordado desde a licenciatura, tendo, naturalmente, maior enfoque ao longo do 

mestrado, durante o qual fomos incitados a desenvolver as nossas próprias 

crenças e entendimentos legitimativos e, essencialmente, as melhores bases 

teóricas e práticas a fim de nos tornarmos em docentes capazes de elevar a EF 

ao seu merecido patamar.  

Este EP surge no âmbito de colocarmos em prática as aprendizagens adquiridas 

até então e de iniciarmos a nossa viagem no mundo da educação, – desta vez, 

do lado de “quem ensina”. Este processo exige que nos deixemos de sentir os 

estudantes que fomos até então, para passarmos a viver enquanto professores, 

facto designado de “metamorfose”, por Cardoso et al., 2016. Batista e Queirós, 
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(2013) referem que o processo vivido para que alguém se torne professor 

consiste numa jornada pessoal profunda, na qual o estagiário tem de conjugar 

os seus valores e crenças com uma série de fatores: os conhecimentos 

adquiridos na faculdade, a aprendizagem que advém da comunidade educativa, 

as características dos alunos e encarregados de educação.  

É pela complexidade desta nova realidade que ninguém percorre este caminho 

sozinho. Caminhou comigo, diariamente, um núcleo de estágio (NE) constituído 

por mais dois estudantes estagiários (EE) e pela minha professora cooperante 

(PC). De forma mais distante geograficamente, acompanhou-me 

constantemente, o meu professor orientador (PO). A partilha de conhecimento e 

de ideias, a vontade de aprender e evoluir, a reflexão em grupo, os momentos 

de boa disposição e a constante motivação, bem como as críticas construtivas 

que se proporcionaram entre todos foram os grandes impulsionadores da minha 

evolução profissional.  

Encarei a dissertação deste RE como se da escrita da minha biografia se 

tratasse. Está por isso, dividido em três grandes capítulos. O primeiro 

corresponde à Contextualização Pessoal e Institucional, onde narro o meu 

percurso e o que me levou a chegar até aqui. É ainda nesta parte que 

contextualizo o ambiente físico e social da escola cooperante (EC) onde 

decorreu o meu EP. O segundo capítulo remete para a Realização da Prática 

Profissional, onde explico a organização, gestão e operacionalização do 

processo de ensino e aprendizagem e discorro acerca do meu desenvolvimento 

profissional, correspondendo ao principal capítulo desta história. Concretamente 

é ao longo deste capítulo que reflito sobre alguns temas inteiramente ligados às 

problemáticas da EF, e.g., o papel da EF enquanto contribuinte pedagógico único 

para a formação completa do indivíduo, onde reflito sobre dificuldades e 

evoluções sentidas ao nível da minha performance enquanto professora de EF, 

onde relato a influência dos diferentes níveis de planeamento na vida profissional 

de um docente. É também nesta área que disserto acerca de algumas questões 

que foram surgindo ao longo do ano letivo. Sobrando ainda espaço para a 

concretização de um pequeno estudo acerca de uma questão problemática que 

surgiu na lecionação da unidade temática (UT) de Andebol e do sucesso da 
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aprendizagem dos alunos na UT de Voleibol, bem como da experiência vivida 

enquanto EE a realizar o EP. O terceiro e último insere-se na minha Participação 

na Escola e Relação com a Comunidade, onde refiro o nível da minha 

envolvência no ambiente escolar, explicando a minha participação em cada 

atividade extracurricular. 

A realização deste RE permitiu-me a consciencialização da minha ação docente, 

contribuindo ainda para a minha evolução enquanto EE. Constitui-se em mais 

um desafio, ao pretender passar de forma rica a minha verdadeira experiência 

enquanto professora estagiária a viver o seu sonho.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO PESSOAL 

A minha predisposição para a prática musical e desportiva existe desde que 

tenho memória, contudo, aliada à indecisão característica da minha 

personalidade na época (pré-adolescência e adolescência) fez com que nunca 

me conseguisse dedicar realmente a nenhuma das duas. Creio que o desgosto 

que este facto incita em mim é o responsável pela minha atual célere e convicta 

capacidade de tomada de decisão. Sou, atualmente uma pessoa decidida e 

crente das minhas convicções, fazendo também parte da minha essência a 

constante interiorização, consciencialização e ponderação de tudo, desde as 

situações menos relevantes, às mais determinantes.  

2.1 Formação desportiva: a paixão pelo ensino que nasceu enquanto 

espectadora  

A minha experiência ao nível desportivo é muito reduzida, ou diria até, 

inexistente. Pratiquei futebol amador com cerca de quinze anos e fiz ginástica 

acrobática no desporto escolar durante o décimo ano, de forma irregular. 

Contudo vivo de perto, desde muito cedo (nove anos de idade) o desporto e a 

competição, pois o meu irmão pratica andebol federado há cerca de quinze anos. 

Desta forma, o meu gosto pela prática desportiva, pelo ambiente que o jogo 

proporciona foi sendo construído desde cedo e de uma forma viva. A par deste 

gosto, existia a curiosidade que sentia por todo o processo escondido por detrás 

das jogadas, da preparação, da relação entre os jogadores, da importância da 

pessoa responsável pela equipa e de toda a jornada até ao momento da disputa 

de uma vitória. Recordo-me de viver intensamente cada jogo, através da 

bancada, de chorar a cada derrota, de sair afónica de cada jogo decisivo, de 

vibrar intensamente a cada golo, de reparar na forma como a jogada do golo 

ocorria. Tenho memória de apreciar detalhes do jogo – a forma como cada passe 

era realizado, as movimentações dos jogadores sem bola, de sentir a adrenalina 

no final daqueles jogos que permaneciam renhidos desde o momento do apito 

inicial.  

Foi a assistir a jogos de andebol de formação, semanalmente e, desde muito 

cedo que o “bichinho” do ensino do desporto, que acredito já ter nascido comigo, 
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foi crescendo, fortalecendo e ficando cada vez mais vigoroso e assertivo. A 

convivência frequente com todo o envolvimento desportivo desenvolveu em mim 

o sentido de apreciação detalhado, que me foi muito útil aquando da lecionação 

da UT de andebol, ao sentir-me capaz de detetar erros técnicos e táticos 

rapidamente, tornou-me sensível relativamente à importância da relação como 

fator de motivação, que me levou a implementar estratégias como a criação de 

equipas e de um torneio de turma. 

2.2 O Desporto Extracurricular e a sua influência positiva 

Um estudo realizado por Escamilla-Fajardo et al. (2019) concluiu que os alunos 

que praticam desporto de forma extracurricular são significativamente menos 

amotivados e mais motivados intrínseca e extrinsecamente. O mesmo artigo 

refere também que estes atribuem, simultaneamente, maior importância à EF 

quando comparados com os restantes alunos. Embora eu nunca tenha praticado 

um desporto extracurricular durante muito tempo (mais de um período letivo), 

quando se sucedeu, o meu entusiasmo pelas aulas de EF tornava-se ainda mais 

intenso. Recordo-me de andar no DE (ginástica acrobática) e, coincidentemente, 

estar a ter a mesma modalidade nas aulas de EF, o que fazia com que a minha 

ansiedade relativamente à chegada das aulas de EF aumentasse 

significativamente. Penso que se devia ao facto de ser mais uma oportunidade 

para treinar, ajudar os meus colegas e poder ser uma mais valia no meu grupo. 

A minha participação no desporto extracurricular, ainda que reduzida permitiu-

me desenvolver diferentes competências, quer ao nível da liderança, quer da 

comunicação assertiva, aspetos que me foram úteis desde o primeiro dia do EP 

(e.g., a minha postura de asserção no primeiro contacto com a turma, que julgo 

ter sido decisiva na relação professora – alunos ao longo de todo o ano letivo). 

Este tipo de atividades influenciou-me, mesmo que inconscientemente, no que 

concerne à minha vontade de ser professora de EF, em virtude da admiração 

que sempre senti pelos treinadores, que fazia com que me imaginasse do outro 

lado, bem como da vontade que desenvolvi em ajudar os meus colegas de 

equipa/grupo, sempre com a preocupação em trabalhar no sentido de ser um 

exemplo a seguir. Creio que estas são valências que me foram sempre úteis ao 
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longo de toda a minha formação enquanto futura docente, por sentir uma 

necessidade natural em querer gerar a mudança. 

2.3 O papel da EF e a certeza de um futuro de docência 

Rosado (2015) defende que o sistema educativo e desportivo tem um papel 

decisivo no desenvolvimento pessoal e social das pessoas, no desenvolvimento 

de competências de vida, no desenvolvimento moral e até do caráter dos 

participantes. Também a meu ver a EF e os meus professores, além de terem 

sido determinantes na paixão que fui adquirindo e desenvolvendo pela disciplina, 

na evolução das minhas capacidades físicas condicionais e coordenativas e no 

meu entusiasmo por cada aula, também tiveram um papel preponderante na 

minha vontade de aprender, na ambição de ser sempre melhor, de me tornar 

num exemplo, de não desistir perante as dificuldades, de aceitar a derrota e de 

respeitar e inserir o próximo sejam qual forem as suas dificuldades. O sistema 

educativo de uma escola, que tem como intérpretes o pessoal docente e não 

docente é determinado, essencialmente, pelas metodologias, conceções e 

crenças dos mesmos.  

Embora a minha experiência no âmbito da EF enquanto aluna não tenha sido 

sempre exímia, no que respeita à qualidade de ensino, de um modo geral tive a 

sorte de encontrar inúmeras vezes professores dedicados, apaixonados pela 

profissão, com vontade de ensinar e proporcionar evolução nos alunos. 

Professores que se interessavam com as pessoas por detrás dos alunos, que 

utilizavam a lecionação das diferentes modalidades para fazer despoletar em 

nós atitudes desejadas no quotidiano. Foram também estes fantásticos 

exemplos que fizeram despertar a vontade de me tornar professora de EF, 

essencialmente, porque fui percecionando a importância do papel do professor 

de EF e da disciplina no desenvolvimento do aluno enquanto cidadão.  

Gould & Carson, em Bean et al. (2018) definem life skills como características e 

habilidades pessoais, tais como o estabelecimento de metas, o controlo 

emocional, a autoestima e a ética no trabalho. Defendem também que estas 

podem ser facilitadas ou desenvolvidas no desporto e transferidas para uso em 

ambientes não desportivos. Por sua vez, Graça e Mesquita (2017) defendem a 

importância dos jogos desportivos coletivos, pelo facto de estar presente o 
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“lúdico” e implicar o cumprimento de regras (preestabelecidas), onde é exigida a 

disciplina, implica organização, gera formalização e até institucionalização. Os 

trechos plasmados evidenciam a influência que o desporto, pode ter na vida dos 

praticantes e que, especificamente, deteve na minha enquanto aluna de EF e 

praticante de atividade física nos tempos livres.  

Eu sempre pratiquei futebol com os meus colegas no intervalo entre as aulas e 

essa era a minha forma preferida de conviver e de criar amizades, sempre me 

envolvi na organização de torneios interturmas e vibrava com todo o 

envolvimento e convívio que estes eventos promoviam, defendia a minha equipa 

com todo o vigor e disputava cada jogada como se fosse a última.  

Esta interação e vontade de participar, promover a partilha e criar momentos de 

competição criou em mim uma audácia que se vinculou à minha personalidade 

e forma de encarar a vida, impedindo-me de ter atitudes erradas (e.g., no EP 

sempre desenvolvi todos os meus trabalhos, nunca me apoiando no trabalho dos 

meus colegas), permiti-me sempre fazer parte, dar a cara, envolver-me e 

recolher os frutos do meu esforço.  

2.4 Vivências e conhecimentos, entendimentos e competências 

desenvolvidas durante a minha formação no ensino superior 

À pergunta “o que queres ser quando fores grande?”, respondi sempre com 

certeza “professora de educação física”, contudo à medida que os anos 

passaram, a resposta foi deixando de ser tão assertiva e transparecia receio e 

incerteza. Apesar de decidida e consciente da minha grande paixão – o desporto 

e da minha verdadeira vocação – ensino da educação física, deixei-me 

influenciar pela opinião da sociedade que defendia que a área do desporto se 

encontrava muito sobrecarregada e sem espaço para novos profissionais. Pelo 

que, comecei a pensar na forte possibilidade de enveredar por outra área. Após 

reflexão e ponderação, decidi que me candidataria a Gestão de Empresas na 

UTAD, por ser um setor que desperta em mim algum interesse e um campus 

universitário relativamente perto da minha área de residência.   

Desta forma, a minha admissão no ensino superior não decorreu da forma 

entusiasmada e disposta que sempre imaginei.  Percebi rapidamente que não 

podia contrariar uma vontade tão enraizada em mim – a vontade de enveredar 
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pelo desporto. Frequentei o curso mencionado durante um semestre letivo e 

decidi abandonar a experiência, por não me sentir realizada nem tampouco 

estável emocional e psicologicamente.  

São muitas as lições que levo para a vida após contrariar uma vontade tão 

vincada, mas resume-se a uma – não ceder a pressões sociais e seguir a minha 

paixão com afinco. Esta é, sem dúvida uma life skill que me acompanhou ao 

longo de todo o meu percurso académico, evidenciando-se ao longo do EP (e.g., 

foi o que me levou a não descurar das minhas convicções no que se refere à 

importância do tratamento individualizado, quanto possível.) 

2.5 Porquê a FADEUP? 

No ano a seguir e, sem necessidade de repetir exames nacionais, estava onde 

sempre quis estar, na melhor faculdade de desporto do país. Era finalmente 

aluna do primeiro ano da licenciatura de Ciências do Desporto na FADEUP. 

Estava, enfim, a seguir o meu sonho e a dar início à tão desejada jornada. O 

motivo que explica a tão determinada vontade de ingressar nesta instituição 

devia-se, essencialmente, ao seu reconhecimento não só a nível nacional, como 

internacional. Além disto, devido ao facto de a minha intenção ser, desde cedo, 

seguir ciências do desporto fui questionando os meus professores de EF quanto 

à sua instituição de formação base e armazenando opiniões muito positivas 

relativamente à FADEUP. Desta forma, tornou-se na minha faculdade de eleição.  

2.6 A licenciatura na melhor faculdade de desporto do país: o sonho 

tornado realidade 

Os três anos da licenciatura proporcionaram-me a grande maioria das noções e 

vivências desportivas que possuo. O currículo do primeiro ciclo de Ciências do 

Desporto da FADEUP, é na minha perspetiva, exigente e ambicioso.  

As horas de prática desportiva são muitas e a exigência que nos é imposta é 

imensa, pelo que só com muita dedicação e vontade se consegue concluir com 

sucesso o primeiro ciclo de ensino. E, foi precisamente a infinita vontade de 

aprender, fazer bem e o entusiasmo de estar onde sempre ambicionei estar, que 

me levaram a desfrutar de cada unidade curricular (UC). Não foi tarefa fácil entrar 

no ritmo que nos era imposto. Foram muitas horas práticas diárias, tive de me 
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focar e “mergulhar” em cada UC de forma a conseguir adquirir todos os 

conhecimentos e técnicas ensinados, para que fosse capaz de os colocar em 

prática. As imensas horas de aulas, mesmo assim, não eram suficientes para 

alcançar resultados muito bons nas avaliações, pelo que, além do tempo 

estipulado no horário para a prática desportiva, eu acrescentava sempre mais 

horas extra. Aprendi o significado da palavra “resiliência”1 no seu sentido prático. 

Vivenciei a necessidade de persistir após a falha e vencer. Aprendi que trabalhar 

em grupo é importante, mas mais importante ainda era encontrar as minhas 

próprias ferramentas para chegar ao fim com bons resultados. Foram muitas 

tentativas, muitas horas de trabalho individual e em grupo, algumas dificuldades, 

muitas dores musculares, algumas lesões (ligeiras) e muitas horas a ter aulas 

em condições meteorológicas adversas (muito calor e chuva).  

Ao longo do meu EP, estas vivências mostraram-se essenciais, nomeadamente 

quando tive de lidar com os problemas de relacionamento da minha TR ou, 

quando senti incapacidade de gerar aprendizagem do jogo de andebol. Perante 

estas dificuldades continuei a trabalhar no sentido de encontrar solução para os 

problemas. 

2.7 A experiência no mestrado: fase de desenvolver competências 

específicas para ser professora 

Concretizado o primeiro ciclo de estudos preenchida de orgulho, permaneceu a 

vontade de continuar a aprender com os melhores, na melhor.  

Assim, candidatei-me ao Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (MEEFEBS). O entusiasmo era muito, iria continuar na 

minha faculdade, a estar com os meus amigos, iria conhecer pessoas com a 

mesma paixão, outras que estavam lá, mas sem a componente “paixão”. E, todas 

estas pessoas iriam contribuir de alguma forma para o desenrolar do meu 

percurso. 

O segundo ciclo de estudos difere vigorosamente do primeiro, em qualquer que 

seja a área, pois a licenciatura muito embora seja realizada numa área concreta, 

as matérias abordadas são ainda gerais e vagas, dentro da possibilidade da 

 
1 Capacidade de superar, de recuperar de adversidades, in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa 



 

13 
 

mesma. Por outro lado, o mestrado corresponde à especialização numa 

determinada subárea e implica sempre a realização de um estágio e/ou de uma 

dissertação para que possa ser finalizado.  

O primeiro ano curricular evidencia um papel fundamental na formação inicial de 

professores. Pois, começamos com três UC de cariz teórico e uma teórico-

prática, permitindo-nos adquirir conhecimentos primordiais para que o nosso 

percurso decorra de forma lógica.  

A minha opinião relativamente à disposição das componentes teóricas e práticas 

é que se distribuem exatamente da forma que penso fazer sentido. Não só pela 

necessidade que existe inicialmente em nos inteirarmos da definição de 

“mestrado profissionalizante”, como também de aprendermos a legitimar a 

Educação Física, de entendermos as diferentes particularidades desta disciplina 

enquanto professores, de compreendermos a sua importância no currículo 

escolar, de conhecermos a teoria por detrás da prática e, essencialmente porque 

necessitamos de uma fase de adaptação. Pois, tal como afirma Queirós (2014) 

é sabido que construímos uma imagem sobre a profissão docente a partir das 

situações que experienciamos e observamos enquanto alunos, pelo que nos 

encontrámos numa situação peculiar ao existirem poucas profissões que 

permitem um contacto tão direto e intenso com a futura atividade profissional. 

Por todos estes motivos, julgo que o contacto com a teoria aprofundada relativa 

ao ensino da Educação Física antes de partirmos para a componente prática é 

fundamental.  

As UC teóricas que suscitaram em mim maior interesse foram “Desenvolvimento 

Curricular em EF” e “Profissionalidade Pedagógica”. O motivo que justifica este 

facto prende-se com a importância que estas UC tiveram como meio de 

esclarecimento de inúmeras dúvidas e inquietações que surgiram e, também de 

entendimento daquilo que constitui a EF. Especificamente, passei a ser capaz 

de legitimar a EF de uma forma consistente e irrefutável perante qualquer 

pessoa, conheci e entendi os programas nacionais de EF – assunto conhecido 

de todos enquanto alunos, mas em relação ao qual entendemos muito pouco. 

Foi através destas UC que nos inteiramos da existência de diferentes conceções 

acerca da EF, assim como de diversos modelos curriculares que podíamos usar 
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enquanto professores, a fim de lecionar as nossas aulas. Foram-nos 

apresentados temas fundamentais para o nosso EP e para o nosso futuro 

profissional, como o caso da forte possibilidade da existência de um “choque 

com a realidade”, ou daquilo que poderia distinguir um bom professor, do 

contrário. Estas foram UC onde refletimos com muita frequência acerca de cada 

assunto que surgia, aspeto primordial no desenrolar do EP. Ou seja, creio que 

foram as matérias com maior correlação, quer entre si, quer essencialmente com 

as necessidades que viríamos a sentir no EP. Acredito que todas estas questões 

se constituíram cruciais para que o percurso que estávamos a iniciar fosse 

vivenciado de forma mais consciente e informada. 

De uma forma geral, considero que estas UC contribuíram grandemente para o 

meu desenvolvimento enquanto EE, ajudando-me a formar a minha conceção 

inicial acerca da EF, que à luz de Crum (1993) se enquadra na conceção da 

aprendizagem, que defende que através do empenho e do esforço por parte dos 

alunos, é-lhes possível aprenderem. Esta conceção defende também que não é 

suposto que os alunos se centrem exclusivamente na competição e na prática 

de modalidades desportivas formais, no entanto é de grande importância que 

todo este conhecimento seja facultado aos alunos, conforme a idade dos 

mesmos, para que possam usufruir do fenómeno que é o desporto e de todos os 

valores que este acarreta consigo e que desenvolve nos praticantes. Esta 

conceção acompanhou-me até ao final do EP. Constatei, na prática, que, 

enquanto professora de EF, esta deve ser a nossa principal preocupação – 

promover a aprendizagem nos alunos, aliada sempre ao seu desenvolvimento 

integral. A forma como constatei que esta era realmente a minha conceção 

enquanto professora de EF, foi quando dei por mim a sentir-me inquieta e 

frustrada por não estar a conseguir que os alunos colocassem em jogo (de 

andebol) aquilo que aprendiam durante as aulas. Tudo o resto decorria conforme 

o esperado, à exceção da parte final da aula (jogo) e a minha sensação era de 

frustração. 

No que concerne ao segundo semestre do primeiro ano, é nesse momento que 

somos apresentados a uma realidade que desconhecíamos até então, daí a 

intensidade do processo. O conteúdo que os professores têm para nos ensinar 
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e que, de facto é imprescindível que sejamos capazes de dominar no ano que 

se segue e, no nosso futuro profissional, é francamente denso e extenso. Somos 

confrontados com nove UC de Didática2 e duas UC teóricas. As Didáticas 

compreendem, na minha perspetiva, a parte mais importante da nossa formação 

inicial relativa ao primeiro ano, pois é neste momento que nos deparamos com 

as estratégias e métodos de ensino de forma aberta e explícita, é nesta fase que 

atribuímos sentido a muito do que fizemos enquanto alunos do 1º Ciclo e 

enquanto alunos no seu todo.  

A Didática de Atletismo foi talvez aquela que mais me marcou, por diversos 

motivos. Mas penso que se deve, essencialmente, à nitidez com que o Modelo 

de Educação Desportiva (MED) de Siedentop (1987) foi abordado. Vivenciamos 

o MED enquanto professores e alunos de forma muito intensa. Percecionei a 

riqueza deste modelo e entendi como pode ser usado enquanto estratégia chave 

para resolução de problemas numa turma (e.g., desentendimentos e falta de 

união),  como forma de tornar as aulas atrativas, competitivas, interativas e 

desafiadoras, aprendi como é que numa aula de EF podem ser colocadas em 

prática aprendizagens e habilidades ligadas a diversas áreas, de forma a que 

todos se sintam incluídos na equipa (e.g., artes manuais e musicais) e como 

podem ser desenvolvidos conceitos psicossociais essenciais para a vida tais 

como a responsabilidade, a autonomia e a entreajuda. Esta foi uma Didática 

onde lecionamos através da prática simulada, que na minha perspetiva foi muito 

vantajoso, pois permitiu-nos percecionar a riqueza do MED, no seu uso pleno. 

Pudemos entender os variados potenciais do modelo de modo a que no futuro o 

possamos implementar de forma adaptada à realidade que nos for apresentada. 

Através da minha experiência com o MED na UC de Estudos Práticos II – 

Atletismo, na licenciatura, eu trazia a ideia de que o modelo não resultava em 

idades mais avançadas. Porém, a minha maturidade aliada à vivência mais 

aprofundada do MED, reformularam esse meu entendimento. 

Apliquei o MED de forma ligeira na lecionação da Unidade Temática (UT) de 

Andebol, através da definição de equipas e de um capitão, da organização de 

 
2 Ciência que estuda os métodos e técnicas para ensinar, in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa 
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um torneio e da existência de equipa de arbitragem. O balanço foi positivo e julgo 

que a inclusão de mais elementos de afiliação (e.g., a festividade) teria revertido 

para uma maior interação e proximidade entre cada equipa, contribuindo para 

uma melhoria da performance dos alunos.   

Por outro lado, na Didática de Ginástica, uma modalidade igualmente individual, 

vivemos uma experiência distinta, primeiro porque lecionamos em contexto real 

(microensino), a uma turma de sexto ano, depois porque o modelo de ensino que 

colocamos em prática aproximava-se do Modelo de Instrução Direta (MID). A 

naturalidade com que esta didática decorreu foi evidente, a adaptação foi 

simples, a turma gostava da modalidade e apresentava um bom comportamento 

tendo-nos facilitado a o processo de ensino-aprendizagem. Esta era uma 

didática com algumas particularidades, desde as estratégias que a docente 

usava para encaminhar o nosso processo, até à estrutura dos planos de aula 

(dos quais usei especificidades para criar a minha própria estrutura de PA (plano 

de aula) no EP). Foi uma UC bastante pragmática, da qual retirei muitos aspetos 

positivos e aprendizagens para a prosperidade (e.g., vantagens de lecionar as 

aulas de ginástica de solo e aparelhos da minha TP, por circuito e vaga). 

Relativamente à abordagem utilizada pela docente que lecionou a Didática de 

Voleibol, foi na minha opinião muito interessante e proveitosa, mesmo que 

recorrendo à prática pedagógica simulada. A forma detalhada e organizada com 

que decorreu esta UC trouxe-me experiências francamente positivas e 

ensinamentos muito úteis para o meu EP (e.g., a importância de realizar PA com 

antecedência, organizados e refletir após a sua colocação em prática, apontando 

no próprio documento aspetos a melhorar). O modelo de ensino colocado em 

ação foi o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) de Mesquita 

(1991), modelo esse que, segundo Graça e Mesquita (2017), vaticina o 

desenvolvimento de competências na prática do jogo e garante a todos os 

praticantes, oportunidades substantivas de aprendizagem através do 

estabelecimento de patamares de exigência transversais e adaptações 

regulamentares. Este modelo é composto por quatro etapas de aprendizagem e 

durante um semestre, foi-nos dada a oportunidade (a todos os grupos) de 

lecionar uma aula de trinta minutos de cada uma das etapas, o que nos 
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proporcionou a convivência com as características de cada uma das fases 

enquanto professores e enquanto alunos, contribuindo para um melhor domínio 

do modelo. Durante o meu EP, lecionei a modalidade de voleibol e ao colocar 

em prática o MAPJ consegui perceber o quão útil ele é e as inúmeras vantagens 

que as aulas de didática de voleibol me trouxeram. Não só pelo melhor domínio 

do modelo em questão, como também pela capacidade de reflexão que senti 

portar acerca de cada aspeto do ensino da modalidade e de cada problema que 

ia surgindo – introduzia os conteúdos à medida que percecionava a necessidade 

que os alunos tinham de solucionar algum problema, permitindo-me assim 

lecionar tendo em conta a real prestação dos alunos. 

No que concerne às Didáticas de Andebol e de Basquetebol, lecionadas por 

diferentes professores, foram algumas as semelhanças que percecionei no 

funcionamento das UC e de algumas estratégias usadas. O aspeto mais positivo 

de ambas centrou-se na oportunidade que nos foi dada de lecionar em contexto 

real (microensino). Durante quase a totalidade do semestre fomos 

semanalmente dar aulas a uma turma de sexto ano e a uma de nono ano de uma 

escola vizinha da faculdade. A experiência que estas aulas me proporcionaram 

é indescritível, não só pelo desenvolvimento do meu conhecimento relativo aos 

conteúdos, mas essencialmente pela prática pedagógica que me concedeu. 

Pudemos experimentar a prática pedagógica num contexto autêntico, que se 

aproxima da realidade de grande parte das instalações escolares nacionais. As 

condições eram frágeis – pouco material, estrutura física do pavilhão 

gimnodesportivo muito envelhecida e material débil. As turmas com as quais 

trabalhamos eram igualmente reais e com algumas particularidades – alunos 

com surdez total, invisuais, com síndrome de Asperger, trissomia vinte e um e 

doenças crónicas do foro gastrointestinal e psicológicas. Todas estas 

peculiaridades implicavam muita atenção e adaptação da nossa parte. Saía 

destas aulas, quer tivesse sido eu a dar aula, ou a observar, sempre com 

diferentes ilações, sempre com questões que me faziam refletir (e.g., como 

planear e gerir as minhas aulas se na minha TR tiver um aluno muito dependente 

de apoio?). Durante o meu EP não tive nenhum aluno com Necessidades 
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Educativas Especiais (NEE), no entanto, caso tivesse, com certeza que estaria 

mais preparada, pela experiência vivida em microensino.  

Quanto ao tipo de estratégias usadas pelos professores para nos fazerem chegar 

a sua forma de ver o ensino das modalidades em causa, estas passaram pelo 

uso do MED e do Ensino dos Jogos para a Compreensão (EJpC). Lecionamos 

com algumas premissas em mente, à semelhança do que defende Graça et al. 

(2017), proporcionando mais oportunidades a todos os praticantes, mantendo 

um equilíbrio dinâmico entre a pessoa, a tarefa e o envolvimento e desafiando 

todos os participantes a ter sucesso, partindo do topo para a base em ambas as 

modalidades. Estas foram ferramentas úteis para a minha lecionação da UT de 

andebol, pois foi a primeira modalidade que lecionei no meu EP e, por ter um 

exemplo quase real da Didática, apoiei-me bastante nos ideais que os 

professores nos transmitiram, especificamente na definição de tarefas 

representativas onde o conteúdo a desenvolver fosse realmente solicitado e 

exercitado. No entanto, senti dificuldades no âmbito da adaptação, na medida 

em que tentei colocar em ação situações de aprendizagem semelhantes às que 

tinha aplicado na turma do sexto ano, não conseguindo evidenciar a 

aprendizagem dos alunos em contexto de jogo – principal objetivo. Julguei que 

fazia sentido, visto que a minha turma é de décimo primeiro ano e nunca tinha 

tido andebol, porém, o facto de terem alguns problemas ao nível do 

relacionamento e de eu ter criado situações de aprendizagem muito específicas 

e fechadas, dificultou a sua aprendizagem.  

A UC na qual iniciamos primeiramente a nossa prática pedagógica foi a Didática 

de Natação. A estratégia que a regente desta UC utilizou para gerir a mesma foi, 

na minha perspetiva, bastante peculiar e prática, pois a docente organizou a 

nossa aprendizagem delegando-nos trabalho ainda antes de o ano letivo ter sido 

inicio, ou seja, houve uma antecipação e aproveitamento do tempo, no sentido 

de nos prepararmos teoricamente para a etapa que se seguia – aprender a 

ensinar. Realizamos um trabalho individual, evidenciando as nossas 

aprendizagens pré-mestrado, fazendo com que a nossa prática pedagógica em 

contexto de microensino (alunos de escolas vizinhas deslocaram-se à piscina da 

faculdade para ter aulas de natação) fosse iniciada mais cedo e terminasse 
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igualmente mais cedo, evitando a aglomeração de trabalho coincidente com as 

outras UC. Destaco esta situação por sentir que houve preocupação por parte 

da docente em planear segundo as nossas necessidades, a fim de nos 

proporcionar as melhores condições de aprendizagem – aspeto que transferi 

para o meu EP, ao preparar com antecedência todo o material necessário para 

a aula, a fim de tornar o tempo se aula mais útil. 

A nossa prática enquanto professores desta turma de sexto ano foi muito positiva 

e enriquecedora, por existirem alunos com NEE e com comportamentos difíceis, 

obrigando-nos à adaptação dos planos de aula e da nossa intervenção, 

nomeadamente a interação mais individual com os alunos em questão. Contudo, 

ao longo do meu EP não tive a oportunidade de lecionar a modalidade de 

natação. Porém, caso tivesse, com certeza que seria uma experiência positiva, 

pelo facto de ter aprendido métodos concretos de abordagem de cada conteúdo 

e de gestão deste tipo de aulas, que decorre num ambiente particular – a piscina. 

Embora não me tivesse sido possível colocar em prática o que aprendi nesta UC, 

no que respeita à natação, houve ensinamentos que transportei para diferentes 

aspetos do meu EP, como a importância de realizar um PA de forma correta e 

completa, para que qualquer pessoa identifique exatamente o que e como será 

lecionado, sem que haja informação adicional e a relevância de emitir feedback 

com informação reduzida e específica. 

Relativamente às didáticas, estas permitiram-me, entre infinitas outras coisas, 

perceber na prática a importância do trabalho em equipa. Enquanto que no 

primeiro semestre do mestrado, a minha preferência passava por realizar 

trabalhos individuais, ao longo do segundo semestre e, principalmente, através 

das didáticas, deparei-me com a necessidade de trabalhar em grupo e apercebi-

me dos inúmeros aspetos positivos. No meu ponto de vista, a interação positiva 

entre todos os elementos do grupo é fundamental para que o trabalho decorra 

de forma concordante e, essencialmente, que todos trabalhem no mesmo 

sentido e isso aconteceu com o meu grupo de trabalho. O entendimento entre 

nós prevaleceu e conseguimos realizar as imensas tarefas com muita qualidade, 

extraindo a melhor e maior aprendizagem possível de cada uma delas. Esta 

constatação leva-me a concluir que, muito provavelmente, caso não tivesse tido 
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a sorte de reunir as pessoas em questão, o meu envolvimento e níveis de 

aprendizagem e evolução não teria sido tão evidente. 

Esta segunda fase do mestrado foi desafiadora – meses intensos, de muita 

aprendizagem, de dificuldades, de muito confronto com a minha forma de estar, 

ver e pensar o ensino. As UC de Didática, compreendem, na minha perspetiva a 

parte mais importante da nossa formação inicial relativa ao primeiro ano. É o 

momento em que nos deparamos com as estratégias e métodos de ensino de 

forma aberta e explícita, é nesta fase que atribuímos sentido à teoria apreendida 

no primeiro semestre e a muito do que fizemos enquanto alunos. É nas UC de 

Didática que nos ensinam a forma como podemos e ensinar cada modalidade e 

conteúdo e, essencialmente, onde aprendemos a ensinar. 

A riqueza deste ano curricular, em particular das Didáticas, justifica-se na 

diversidade de entendimentos e metodologias, estratégias e ideais que nos 

foram apresentados – onde destaco a importância dos elementos de afiliação, 

percecionada no decorrer da utilização do MED na Didática de Atletismo, através 

da prática simulada; as vantagens de uma abordagem centrada no aluno e no 

jogo, como preconiza o EJpC, constatadas na experiência de microensino na 

Didática de Andebol e Basquetebol; a mais valia de atender ao aparecimento de 

problemas e dificuldades no jogo, para proceder à introdução de conteúdos, 

como é sugerido no MAPJ, atestadas na prática simulada na Didática de Voleibol 

e a influência positiva que a emissão de feedbacks concisos têm no 

desenvolvimento da performance dos alunos. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

3.1 “Ser Professor” – A influência do EP na minha conceção atual 

Naturalmente, toda a interação e convivência com diversas formas de encarar o 

ensino, quer com os meus colegas, quer com os vários professores, promoveu 

a multiplicidade de olhares que possuo atualmente acerca do que é a EF e do 

que é “Ser Professor”. 

Roldão (2007) diz que “Ser Professor” consiste numa construção histórico-social 

em constante evolução. De facto, também a meu ver, esta conceção se vai 

construindo ao longo do tempo, através dos entendimentos que advêm das 

sociedades em que um tipo de ensino se insere, o que significa não só que é a 

sociedade em que vivemos que nos incute a ideia do que é “Ser Professor”, como 

em cada canto do mundo a profissão docente é vista de uma forma diferente. 

Além disto, a evolução da conceção da sociedade acerca deste tema é histórico-

social por, na minha opinião, se formar a partir das diferentes perspetivas de 

cada indivíduo e porque estas não são estanques. Fazendo uma análise acerca 

da minha forma de pensar e ver o ensino e, em específico o ensino da EF, 

deparo-me com algumas alterações desde o início da minha formação de 

professores e, em particular desde o início do meu EP.  

“Ser Professor”, para mim, deixou de consistir no linear ensino das diferentes 

técnicas e táticas das modalidades e passou a abranger a complexa interação 

entre as diferentes características do meio em que me insiro. Ao longo do meu 

EP fui-me apercebendo que a “adaptação ao meio”, cuja importância eu julgava 

ter bem presente, não se encontrava assim tão clara. O erro permitiu-me 

percecionar, na primeira pessoa, a relevância de pensar o ensino de cada 

habilidade tendo em conta as mais diferentes especificidades do meio em que 

nos encontramos (turma, espaço, material, etc.). Além disto, senti que importa 

realmente pensar no ano letivo de forma abrangente e pensar que o ensino de 

cada modalidade não acontece de forma isolada. Percebi, através disto que “Ser 

Professor” é muito mais do que tentar aplicar a teoria na prática de forma isolada. 

Exige um conhecimento teórico aprofundado que fundamente cada ação e uma 

consequente sensibilidade perante cada particularidade, quer da escola, quer da 

turma e do momento. Além disto, passei a ter uma perceção mais evidente da 
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importância que os conceitos psicossociais têm no processo de ensino-

aprendizagem, algo que entendia apenas no seu sentido teórico. Constatei a 

influência que, o tratamento individual de problemas (e.g., emocionais ou 

relacionais), dificuldades técnico-táticas, esclarecimento de dúvidas pode ter no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

3.2 O EP na escola que sonhei, com a turma naturalmente ímpar: 

caracterização 

O meu EP decorreu numa Escola Secundária localizada num concelho ao centro 

do distrito do Porto. Apesar da sua designação, esta escola tem uma oferta 

educativa dirigida também para o terceiro ciclo do ensino básico. Funciona há 

cerca de quarenta anos e, atualmente acolhe por anualmente cerca de dois mil 

alunos. Viu-se totalmente renovada no ano de dois mil e dez apresentando, 

desde então, condições ao nível estrutural de muita qualidade. A meu ver, devido 

à sua localização e por evidenciar recursos ao nível docente, não docente e de 

gestão muito efetivos, competentes e eficazes, a procura por parte dos alunos 

e/ou encarregados de educação tem vindo a aumentar a cada ano que passa, 

ao ponto de ser necessária a existência de critérios de seleção muito rigorosos 

e bem definidos, para que a justiça prevaleça.  

Especificamente, no que respeita aos espaços onde decorrem as aulas de EF, 

a qualidade é igualmente transversal. Desde o pavilhão gimnodesportivo, onde 

existe uma sala de ginástica e expressões, até ao campo de jogos exterior, aos 

campos de ténis e, aliado às piscinas municipais (com as quais a escola tem 

protocolo e utiliza como instalações para lecionar a modalidade de natação) e ao 

campo sintético, cercado por uma pista de duzentos metros, com caixa de areia 

numa das extremidades, reúnem-se todas as condições para que a lecionação 

das aulas de EF aconteça com enorme qualidade. Além dos vários e adaptados 

espaços, também os materiais (bolas, raquetes, redes, aparelhagem musical, 

barreiras, sinalizadores, coletes, etc.) existem em quantidades suficientes e em 

muito bom estado. 

Tudo isto aliado ao facto de eu ter frequentado esta escola enquanto aluna e ter 

uma opinião muito bem formada e de satisfação relativamente à mesma, 

contribuiu para a minha escolha no que respeita ao EP. 
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Além das características mencionadas anteriormente, relativas à estrutura e 

recursos humanos da escola, a minha ideia enquanto ex-aluna remetia para um 

corpo discente disciplinado e empenhado, aspeto com o qual nós, EE nos 

preocupamos, por conhecermos de antemão as principais dificuldades relativas 

ao EP – dificuldade em promover a aprendizagem nos alunos devido ao mau 

comportamento e/ou desinteresse comuns. 

Aquando do momento da atribuição das turmas a cada um dos três EE da minha 

PC, coube-me o décimo primeiro “A” que, coincidentemente tinha sido a minha 

turma ao longo do ensino secundário. Confesso ter ficado satisfeita, com 

expectativas bastante elevadas, também pelo facto de a PC acompanhar a turma 

em questão desde o ano anterior e me ter fornecido informações muito 

promissoras sobre a turma.  

A “minha” turma era constituída por vinte e quatro alunos, sendo dezassete 

raparigas e sete rapazes. As suas idades eram compreendidas entre os quinze 

e os dezasseis anos.  

Na primeira aula, após apresentação e preenchimento de uma ficha de 

caracterização foi-me possível constatar alguns factos importantes. 

Nomeadamente, conhecer a existência de problemas de saúde de cada um dos 

alunos, que não eram significativos (no geral). À exceção de uma aluna que não 

realizou aulas práticas de EF ao longo de todo o ano letivo (nunca o fez ao longo 

da sua escolaridade), por apresentar problemas de saúde relacionadas com o 

foro respiratório, intestinal e ortopédico. Por este motivo e, através da 

apresentação de um atestado médico, a aluna foi sujeita a um método de 

avaliação, naturalmente distinto dos restantes alunos. Consegui também 

perceber que os jogos desportivos coletivos (especialmente o voleibol e o 

basquetebol) correspondiam às modalidades favoritas dos alunos, constatei que 

o “futebol” aparecia inúmeras vezes na coluna “modalidades com maior 

dificuldade”, concluí que os objetivos profissionais da grande maioria da turma 

eram ambiciosos, facto que me deixou satisfeita, ao supor que estava perante 

pessoas audazes. Apercebi-me também que setenta e um porcento da turma 

praticava, no momento, alguma modalidade desportiva de cariz federado ou 

escolar, o que me trouxe algum agrado por estar, à partida, perante pessoas com 
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algum conhecimento motor. A leitura dos dados detalhados da turma e, 

principalmente, as conversas com a PC sobre a turma permitiram-me constatar 

que estava perante uma turma com um perfil classificativo geral bastante bom e 

que existia uma certa competitividade entre eles, que nem sempre se mostrava 

saudável. Soube também que a turma era fruto da junção de duas turmas, 

existindo, por isso algumas questões problemáticas ao nível do relacionamento 

intraturma. Tive conhecimento, previamente, acerca dos alunos com dificuldades 

de relacionamento/ convivência e quais os vários grupos de amigos existentes. 

Conheci algumas adversidades e incompatibilidades entre alunos e fui alertada 

para os possíveis grupos cujas dinâmicas eram propícias ao sucesso, ou pelo 

contrário, à confusão e/ ou fraco desempenho. Confesso que, ter obtido estas 

informações ainda antes de conhecer a turma fez-me prever alguns problemas 

e por isso evitá-los, ao planear tendo em conta cada facto. Conhecer de antemão 

todas estas particularidades serviu como salvaguarda da minha atuação por ter, 

em princípio, menos probabilidades de ser surpreendida e, essencialmente por 

me permitir prever vários problemas e evitar os mesmos levando-me, 

consequentemente, a uma resposta mais adequada e pronta perante as 

possíveis situações. Tendo isto em conta, optei diversas vezes por modificar 

tarefas individualmente (e.g., priorizei a introdução das características 

transversais, a toda a turma e a prescrição das diferentes alterações em 

pequenos grupos e/ou individualmente, atendendo também ao facto de existirem 

diferentes grupos de nível, em voleibol) e usei, com muita frequência, o feedback 

individual (e.g., em ginástica acrobática após observação dirigi-me sempre a 

cada elemento e/ou a cada grupo de trabalho, também com o intuito de promover 

um desenvolvimento exclusivo das habilidades). Conhecer estes pormenores 

trouxe-me também algum entusiasmo, por querer trabalhar ao longo do ano 

letivo a fim de minimizar o problema. Ao invés de encarar o facto de existirem 

problemas de relacionamento entre os alunos de forma negativa, tentei retirar o 

melhor proveito da situação, em benefício da turma, ao pensar de forma 

cautelosa e estratégica relativamente à criação dos grupos de trabalho e das 

equipas – formei as equipas e grupos das diferentes modalidades atendendo às 

afinidades, nível de performance e entendimento entre alunos – e, por pensar a 
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lecionação de cada aula/ modalidade e o modelo de ensino a utilizar, tendo estas 

questões em atenção, ao criar torneios onde proporcionei momentos de debate 

para que fosse atribuído um ponto extra à equipa que evidenciasse maior fair-

play, em que, posteriormente, eram comentadas as decisões da equipa de 

arbitragem por parte dos mesmos e dos jogadores, com o intuito de dialogarem 

e colocarem de parte, por alguns momentos, as suas adversidades.  

 

 

3.3 Aprendizagem em comunidade: a influência do ambiente onde o EP 

se desenvolveu, no meu processo de DP  

3.3.1 O NE: de desconhecidos à equipa propícia a um DP positivo 

A vontade de criar um NE com os meus amigos e colegas de grupo era imensa, 

mas por questões de conveniência geográfica separamo-nos e cada um ficou 

numa cidade diferente. Permanecia, por isso, uma ligeira inquietude no que 

respeitava ao meu EP, apenas devido ao facto de não conhecer aqueles que 

viriam a ser os meus colegas de estágio. Pois, embora frequentassem a mesma 

faculdade e, naturalmente, o mesmo mestrado que eu, eram de outra turma e, 

por isso não nos conhecíamos. Eu receava que pudessem ser pessoas de feitios 

peculiares (relativamente ao meu) e/ ou de difícil convivência, de objetivos muito 

distintos ou de pouca paixão pelo ensino e do impacto negativo que estes 

aspetos pudessem ter no meu DP. Contudo, posteriormente, em conversa com 

colegas de outros NE, apercebi-me que a componente “amizade” poderia não 

Figura 1 – Campo de jogos Exterior e Campos de Ténis 

 

Figura 2 – Campo de jogos Exterior e Campos de Ténis 
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reverter a favor do DP do EE, por poder existir dificuldade em apontar falhas e 

sugerir aspetos a melhorar.  

Tive a sorte de encontrar colegas de estágio com os quais inicialmente não foi 

rápida a troca de impressões, nem espontânea a partilha de opinião – 

personalidades distintas –, mas que, à medida que o tempo passou, foi-se 

tornando uma relação cada vez mais natural. Mais importante ainda, mostraram-

se desde início empenhados, com objetivos, com vontade de evoluir e partilhar 

conhecimento e experiência. Realidades que se evidenciaram ao longo do ano 

letivo, e.g., quando me ajudaram com os PA de Andebol, sugerindo situações de 

aprendizagem mais abrangentes, por eu tender a criar tarefas mais isoladas; 

quando refletíamos informalmente após a maioria das nossas aulas acerca dos 

aspetos mais e menos positivos e sugeríamos possíveis alterações; quando dei 

o meu apoio ao nível do feedback nas aulas de atletismo de um dos meu colegas, 

por ter sido a primeira UT dele e ser uma modalidade com a qual me sinto à 

vontade; quando partilhávamos os nossos planeamentos e reflexões a fim de 

tentarmos sugerir alterações e criar documentos com maior qualidade e, ao 

estarmos presentes em todas as nossas aulas a dar apoio quando algum de nós 

se esquecia de algum material (como conhecíamos os PA uns dos outros, 

apercebíamo-nos muitas vezes da falta de algum aspeto importante e 

antecipávamos a sua necessidade, impedindo a interrupção da aula). 

Existiu sempre sinceridade nas observações que fazíamos. A sensação com que 

fiquei foi de que o objetivo de cada um de nós ao apontar alguma falha era, 

genuinamente, a evolução do outro. Trabalhamos enquanto NE no sentido de 

propiciar um bom DP. 

E constato, por fim, que o facto de não existir ligação de afinidade prévia facilitou 

todo o processo de evolução, quer em termos de NE, quer individualmente. 

3.4 A importância do papel do PC e PO no desenrolar do EP: da relação 

entre a tríade, às estratégias de responsabilização implementadas 

pelos PC e PO:  

Um NE não é constituído apenas por EE, nem poderia. Fazem também parte o 

PC, “(…) como responsável pela orientação e preparação dos professores 

principiantes no contexto escolar, que assume os papéis e funções mais 
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relevantes ao nível da prática de ensino supervisionada.” (Batista et al., 2014, p. 

355). E o PO que se designa como o supervisor da instituição de ensino superior, 

também ele responsável pela formação dos EE (Batista et al., 2014) 

Se os meus colegas estagiários foram importantes para o meu progresso 

enquanto EE, a minha PC teve um papel colossal. Tendo em conta a minha 

experiência e o conhecimento que tive daquela que foi a vivência dos meus 

colegas de mestrado, é-me possível afirmar que o PC detém um papel 

fundamental no nosso DP. Contudo, baseando-me nesta comparação de 

experiências, concluo que o grau de importância dos PC na evolução de cada 

EE, pode variar grandemente. Acredito que não parte só da vontade e/ou do 

empenho dos EE, ou dos PC, mas da relação que se cria entre ambos. Porque, 

“(…) a relação que o PC e o EE estabelecem entre si parece fundamental, uma 

vez que são os dois elementos com um papel mais relevante na planificação e 

ação e, também, pelo facto de partilharem e conviverem, no dia a dia, no 

contexto escolar.” (Batista et al., 2014, p. 356). Desta forma, penso que, a boa 

relação que eu e a minha PC estabelecemos, aliada a fatores como o gosto 

partilhado pelo ensino da EF, a vontade de trabalhar e progredir que ambas 

ostentamos, a minha ambição de querer sempre mais, o ritmo de trabalho 

imposto pela minha PC e pela escola e devido à sua vasta e excelente 

experiência profissional e pessoal resultou num progressivo DP, composto por 

falhas e sucessos, por experiências e enriquecimento pessoal. Sinto que ter feito 

parte deste NE (EE, PC e PO) trouxe-me experiências de convivência, de partilha 

de ideias e conhecimentos que me fez alargar o campo de visão relativamente 

ao ensino, por perceber com o PO que, só fundamentada na teoria chegarei à 

prática de excelência, por ter aprendido com a PC que o ensino é muito mais do 

que promover a aprendizagem – é atender à pessoa “por detrás do aluno”, é 

estar atenta às diferentes manifestações de frustração ou tristeza e agir apoiada 

na sensibilidade, a fim de resolver problemas ou de evitá-los, etc. Tudo isto 

tornou-me na “quase docente” que sou hoje.  

Naturalmente, que o meu DP não foi conseguido e despoletado apenas pelo 

estabelecimento de boas relações. Foi também pelas ferramentas e estratégias 

específicas que, quer a PC, quer o PO foram utilizando ao longo do ano letivo 
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como forma de responsabilização progressiva. Refiro-me por exemplo ao 

estabelecimento de prazos para entrega de determinados documentos, que nos 

permitiu manter o trabalho atualizado; à sugestão da criação de um portefólio 

onde colocámos todos os documentos associados ao nosso EP, que ajudou a 

manter a totalidade de documentos organizada; às reuniões frequentes com o 

PO, em que apresentávamos dificuldades individuais e as discutíamos em grupo, 

proporcionando-nos um momento de partilha de experiências e reflexão e às 

reuniões que aconteceram, sem exceção duas vezes por semana com a PC, que 

permitiam uma discussão da situação atual quer das diferentes turmas, quer da 

nossa atuação em particular, quer da partilha de experiências por parte da PC, 

que nos possibilitava um enquadramento do nosso perfil atual, relativamente ao 

desejado. 

Estas reuniões remetem a momentos que faziam parte do nosso horário e da 

nossa rotina de trabalho, que na minha opinião, ajudaram-nos a manter a 

motivação, a noção dos erros cometidos, das tarefas a realizar, das boas 

decisões e, a criarmos e mantermos uma relação bastante positiva entre NE.
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4 REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1 Organização, Gestão do Ensino e da Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional 

Nesta secção prevê-se a apresentação lógica e integrada da área 1 do meu 

desempenho. Especificamente, espera-se um relato reflexivo daquele que 

corresponde ao maior leque da minha experiência enquanto EE – a conceção, o 

planeamento, a reflexão e a concretização do ensino.  

As páginas seguintes expõem a minha vivência e opinião relativamente a 

questões de elevada importância, aquando da discussão do papel da EF na 

sociedade. Evidencio também aquela que era e que passou a ser a minha 

conceção de ensino e de EF, discorro acerca das minhas preocupações relativas 

aos três níveis de planeamento e, essencialmente, daquela que foi a minha 

concretização de ensino no decorrer deste ano letivo, revelando as dificuldades 

que enfrentei e as estratégias que utilizei para que fossem ultrapassadas com 

sucesso.  

Ambiciono ser capaz de tornar esta secção num capítulo do meu livro, onde 

narrarei a história do meu EP – “A EE que viveu intensamente a tão esperada e 

desejada experiência de ser professora de EF”. Pretendo, essencialmente, que 

este capítulo transpareça a intensidade com que vivi cada dia enquanto EE e a 

importância que o EP teve na minha formação inicial, tornando-me na professora 

de EF que sou atualmente. 

4.1.1 Contextualização Concetual 

À semelhança do que frisei num dos capítulos anteriores, a realização do EP 

permitiu-me constatar a importância da fundamentação teórica a cada decisão 

da minha prática pedagógica (PP). A comprovação teórica torna-se também 

indispensável quando se pretende legitimar a importância da EF no currículo 

escolar e na formação íntegra do ser humano, bem como para proceder à 

dissertação da evolução do meu posicionamento concetual. É por esse caminho 

que iniciarei a narrativa desta secção, referente ao meu DP. 
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4.1.1.1 A Necessidade de Educação do Ser Humano: papel da escola e da 

EF na resposta a esta necessidade 

ʻʻ EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON 

WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD. ʼʼ  
 (Nelson Mandela) 

Monteiro (2017, p.73) atesta que “a mais extraordinária propriedade do cérebro 

humano é a sua plasticidade, que lhe confere uma inesgotável potencialidade 

para responder a todos os estímulos”. Este é, na minha perspetiva um dos 

motivos que torna o Homem, num Ser com capacidades educáveis. Resultante 

desta asserção e, apoiada em Kant (1806) que defende que o Homem é o único 

ser que precisa de educação e que, além disso, só pode tornar-se Homem 

através da educação, afirmando ainda que o Homem é exatamente o que a 

educação faz dele, isto possibilita-me afirmar que a educação se torna num 

conceito dual, relativamente ao Ser Humano – somos Homens porque somos 

educáveis e somos educáveis porque somos Homens. 

Monteiro (2017, p.105) conclui ainda, que “o Homem é um animal racional, 

cultural, moral e político”, definição usada por diversos autores ao longo dos 

tempos. O mesmo autor argumenta o seu raciocínio através da explicação de 

cada uma das atribuições adjetivais anteriores, as quais me suscitaram 

interesse, especialmente, por justificar a culturalidade humana através da 

prematuridade que motiva a necessidade e aptidão para aprendermos a ser 

humanos e, por explicar a moralidade pela necessidade de valores que atribuem 

sentido à vida individual e em grupo, que permitem, por sua vez, a convivência 

e a regulação dos comportamentos e relações. Na minha ótica, esta culturalidade 

e moralidade, características de todo o ser humano são possíveis pela educação. 

O que quer dizer que o Homem nasce pronto a ser moldado à sociedade onde 

se insere, quer em termos culturais (e.g., costumes e tradições), quer morais 

(e.g., normas de conduta e valores) e isto é algo que acontece intuitiva e 

imediatamente após o nosso nascimento, através dos nossos pais (não 

necessariamente). Além disso, decorre ao longo de todo o desenvolvimento da 

criança e até à idade adulta, que resulta, normalmente, na independência 

(pessoal, financeira, etc.). Porém, a cultura, a moral e todos os outros fenómenos 
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mencionados anteriormente, não nos chegam apenas através daqueles com 

quem convivemos de perto. Eles só são passíveis de serem elevados ao seu 

expoente máximo através da educação institucionalizada – escola.  

Todavia e, à luz de Queirós (2004), nem mesmo a escola enquanto instituição 

se rege por valores desprovidos da sociedade onde se insere, pelo contrário 

pronuncia-se tendo como referência as características da mesma. A mesma 

autora acrescenta ainda que a escola “como instituição social que é, constitui um 

espaço de transmissão de saberes, de valores e avaliação de competências face 

a um conjunto de conhecimentos diversificados, que assentam nos valores mais 

gerais que as sociedades em cada momento consideram importantes…”. Esta 

transmissão de valores e saberes característicos de uma sociedade, às pessoas 

que nela se inserem possibilita, na minha perspetiva, a formação de seres 

humanos situados e crentes na relevância da culturalidade na educação pessoal 

de cada indivíduo – papel da escola que considero crucial para a educação de 

um ser humano conhecedor e interessado pelo meio onde se insere. 

Porém, é certo que nem só a culturalidade e moralidade ditam o valor de um ser 

humano, nem mesmo a escola se centra somente nestes aspetos aquando do 

processo de educação dos indivíduos. A estes fenómenos acrescentam-se 

fatores relevantes como o conhecimento – o teórico e o prático que nos chegam 

a partir das disciplinas que compõem o programa curricular ao longo dos anos. 

São bastantes e com diferentes objetivos relativamente à formação do ser 

humano. Contudo e, na minha ótica existem três grupos de disciplinas que visam 

a educação dos indivíduos – o grupo das disciplinas teóricas ligadas às ciências 

e tecnologias (e.g., matemática, físico-química, tecnologias da informação e 

comunicação – TIC, etc.); o conjunto de disciplinas com ênfase social, moral e 

cívico (e.g., filosofia, história, geografia, educação para a cidadania, etc.) e as 

áreas que se preocupam com o desenvolvimento da criatividade e do 

conhecimento próprio (e.g., EF e educação visual). Cada uma delas detém um 

papel fundamental na educação de um ser humano, até porque acredito que 

todas operam no sentido de se complementarem e formarem pessoas íntegras. 

Defendo, no entanto, tal como Botelho-Gomes et al. (2012) que o desporto deve 

ser uma das principais ferramentas a serem utilizadas pela escola como forma 
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de educar, facultando aos jovens cultura desportiva e competências desportivo 

corporais que proporcionam o desenvolvimento de uma personalidade com 

valores, razões, motivos e saberes que serão úteis ao longo de toda a vida. Este 

é um dos fortes motivos que me leva a defender a importância da escola e da 

EF na educação do Homem.  

Creio e defendo que os pais ou cuidadores têm um papel primordial na educação 

de um indivíduo, contudo, admito a escola como a principal fonte de educação 

de uma pessoa, pela possibilidade de convivência com várias personalidades, 

muitas vezes vindas de locais distintos, pela constante necessidade de 

adaptação a diferentes formas de ensino e pela hipótese de aceder a informação 

basta e diversa que vai interferindo com a forma de pensar e ver o mundo – 

assim lhe seja permitido e ela o queira (usufruir da educação proveniente da 

escola). 

No que respeita especificamente à importância da EF enquanto fonte de 

educação do ser humano, penso que Botelho-Gomes et al. (2012) discorre 

correta e claramente ao acordar que a EF enquanto disciplina do currículo 

escolar, pressupõe ensino e aprendizagem que despoleta dificuldades e 

consequente necessidade de resolução de problemas, presume rendimento 

escolar e competição que serve como momento de aplicação de conhecimentos 

adquiridos, de avaliação, de socialização e de superação pessoal tornando-se, 

por isso numa ferramenta didática. 

 

4.1.1.2 A EF: contribuinte pedagógico único para a formação completa 

São diversos os fatores que me levam a crer na EF como contribuinte único para 

a formação completa de um indivíduo. Partindo desde logo pela relevância 

implementada nas disciplinas de Português, Matemática e nas específicas de 

cada área, em detrimento de outras, devido à existência de exames nacionais 

em todos os ciclos de ensino, torna os jovens autênticos repetidores de 

conhecimento, limita a sua possibilidade formativa e impossibilita a criatividade 

e inovação dos indivíduos (Batista & Queirós, 2015). Acredito que este facto, 

castrador da normal evolução humana, pode ser minimizado através do 

desporto, nas aulas de EF. Porém, proporcionar liberdade criativa, possibilidade 



 

37 
 

de iniciativa e inovação não deve, na minha perspetiva, ser sinónimo de 

recreação, pois tal como disserta Batista e Queirós (2015), dessa forma, a EF 

corre o risco de ser entendida como um mero intervalo no trabalho sério da 

educação não correspondendo, de todo, à realidade.  

Assiste-se, desde há muitos anos, a uma tentativa constante de provar a 

importância da EF no currículo escolar e o motivo pelo qual a sua permanência 

deve continuar a ser obrigatória no currículo. Confesso não encontrar razões que 

despoletem dúvidas na sociedade quanto à pertinência da EF enquanto 

disciplina, principalmente quando comparada com as restantes disciplinas. Pois, 

dentre muitos outros fatores legitimadores, a EF é a única disciplina que trata a 

corporalidade. E o que somos nós, humanos, se não o que o nosso corpo 

manifesta? Qual o papel do corpo de cada indivíduo ao longo da sua vida? Creio 

que, antes de qualquer outro sentido lhe ser atribuído, o corpo tem nele o cartão 

de visita da pessoa que representa. Não somos só o nosso corpo, mas somos, 

antes de mais nada, o nosso corpo. E, tomando este ponto de vista, a EF carrega 

uma forte responsabilidade ao poder influenciar muito positivamente a 

representação corporal de um indivíduo. Principalmente porque, tal como refere 

Queirós (2014), vivemos numa sociedade cujos meios de comunicação social 

apelam a um corpo magro, jovem, dinâmico, desportivo, sexy e atraente, pelo 

que consequentemente, ostentar ou não este corpo modelo que a sociedade 

impõe vai facilitar ou dificultar a relação com os outros e com o próprio. Não que 

legitime uma sociedade inautêntica que se regule inteiramente pela preocupação 

de corresponder aos estereótipos, pelo contrário. Defendo que a autenticidade 

abrilhanta a personalidade de qualquer corpo.  Porém, considero de extrema 

importância o fator enquadramento – o enquadramento de cada indivíduo na 

sociedade onde se insere, pois, o oposto trará com certeza consequências 

negativas para o indivíduo, quer ao nível pessoal, quer social e profissional. 

Apraz-me atestar que, suportada pelos factos mencionados e, à luz de Queirós 

(2004), a EF detém uma responsabilidade educativa que a distingue de todas as 

disciplinas – a de se ocupar da corporalidade do ser humano que vai muito além 

da estética, proporcionando experiências que apelam à aventura, ao risco, à 

condição física, à saúde e à ecologia. 
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Crum (1993) p.343 menciona o facto de que é comum nas aulas de EF a emoção, 

diversão, celebração, competição e realização e que, além disso, a EF deve 

contribuir para o crescimento do aluno, podendo interferir positivamente ao nível 

da competência em realizar habilidades motoras, da competência em lidar com 

problemas socio motores e em realizar habilidades socio motoras, do maior 

conhecimento e capacidade reflexiva para dominar problemas em contextos 

desportivos regulados, do desenvolvimento de um vínculo afetivo positivo com o 

exercício físico, brincadeiras, desporto e dança e também ao nível do 

enriquecimento da vida escolar através das oportunidades que as crianças têm 

para acederem a brincadeiras alegres, ao esforço e à emoção. Na minha 

perspetiva, estes já correspondem a factos da EF atual em Portugal, não 

existindo em nenhuma outra disciplina presente no currículo escolar.  

Atrevo-me ainda a mencionar o monstro da atualidade – o sedentarismo – nesta 

dissertação acerca da constituição completa de uma pessoa e o papel da EF 

nessa mesma formação. Bem, não é que a EF seja a solução para este 

problema. Não é, no entanto, pode perfeitamente constituir-se como um bom 

aliado no seu combate, pelo facto de elucidar e incentivar pessoas em plena 

formação do seu “Ser”, para a importância da prática desportiva. À luz do meu 

entendimento, um ser humano sedentário evidencia falhas na sua formação 

pessoal, pelo que a EF tem, manifestamente, um papel fundamental ao tentar 

sensibilizar as crianças e jovens para a importância do exercício físico na saúde 

física e mental e, inclusive, proporcionar-lhes ferramentas para que o possam 

fazer de forma independente no futuro – principal objetivo. 

 

4.1.1.2.1 Que EF temos? Que EF queremos? – Mudanças necessárias 

Muito embora, a minha experiência enquanto aluna de EF e EE tenha sido 

bastante positiva no que concerne às questões que tendem a colocar a EF numa 

situação vulnerável (e.g., aulas de EF vistas como recreio supervisionado, ou 

estas terem uma vertente de treino desportivo acentuada, ou de fitness, etc.), 

reconheço, através da literatura e do senso comum essa mesma vulnerabilidade. 

Pelo que, pensar sobre o tema e perceber as causas que estão na origem desta 

fragilidade pode significar a descoberta/ constatação de aspetos potenciadores 
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da mudança necessária e consequente upgrade na minha capacidade 

legitimadora da EF.  

São diversos os autores que discorrem acerca deste tema. Contudo, apoiada 

especificamente no discurso de Crum (1993), foi-me possível entender que a 

principal disfunção que gira em torno da EF diz respeito à falta de compromisso 

que os professores da disciplina têm com o ensino, ou seja, verifica-se que, além 

de existir em muitas circunstâncias um ensino precário ao nível específico da 

profissão (e.g., falhas ao nível do tempo na tarefa, da instrução, do feedback ou 

da responsabilidade), o grande problema aparenta centrar-se na falta de 

comprometimento que a grande maioria dos professores de EF evidencia 

relativamente àquele que deveria ser o seu foco fundamental – o ensino. À luz 

do mesmo autor, é-me possível entender ainda que se fala em "ensinar EF" sem 

evidenciar intenção de produzir, que acaba por resultar numa EF com o perfil de 

uma atividade educacional não relevante.  

Crum (1993) aponta uma outra questão que me possibilitou refletir acerca da 

realidade que se vive em Portugal. O autor defende que existem duas ideologias 

criadas precisamente para conceder credibilidade à EF – a biologista e a 

pedagógica – que estão, ironicamente, na origem da situação precária que a 

disciplina atravessa ao longo dos anos. Ele explica a sua ideia relativamente à 

conceção biologista frisando anteriormente que, a influência de novas perceções 

científicas e desenvolvimentos no panorama das doenças promoveram uma 

adaptação às ideias originais, mas que a ideia básica permaneceu a mesma: o 

corpo humano é uma máquina, um instrumento, e os exercícios de movimento 

podem melhorar o status do corpo-máquina, passando considerar a EF um 

espaço dedicado ao culto do corpo e uma importante proteção contra as 

ameaças de doenças (tuberculose em tempos passados e obesidade enquanto 

doença coronariana da atualidade). Na sua perceção, a ideologia pedagógica 

segue o pressuposto básico de que o movimento é um notável meio para 

exploração, comunicação, desenvolvimento pessoal e construção do caráter, 

acreditando que o movimento tem um potencial especial para o desenvolvimento 

cognitivo, estético, social e volitivo de crianças. Nessa visão, a essência da EF 

deixa de ser "aprender a mover-se" e passa a "mover-se para aprender".  
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Na minha perspetiva, a grande ilação a retirar da realidade apresentada é que, 

geralmente a busca desesperada pela validação de algo resulta, correntemente, 

na ampliação/ exagero dos factos – emergindo no efeito contrário ao pretendido 

– formação, geração após geração, de professores de EF que não consideram 

o constructo ensino-aprendizagem a essência do empreendimento da EF.  

São necessárias mudanças, contudo e tal como justifica Graça (2014) p.101 “a 

solução não passará (…) por privilegiar a fundamentação teórica e a realização 

de testes de conhecimentos, para procurar, por via da similitude de 

procedimentos, a equiparação a outras áreas do currículo. Por essa via, a EF, 

por mais diligente que seja, não passará nunca de um parente pobre, pois não é 

aí que reside o cerne da sua força legitimadora”. 

Acredito que uma das mudanças necessárias para uma EF centrada na 

aprendizagem e evolução humana pode partir da obrigatoriedade de 

participação em formações especificas para professores de EF, criadas 

especialmente para eles, por investigadores, onde lhes são apresentados novos 

métodos, meios e formas de ensino. Creio que todos os docentes deveriam ser 

obrigados de alguma forma a acompanhar a evolução da sociedade e, 

principalmente do ensino, de forma a que a EF se unificasse numa só forma de 

lecionar, através de diferentes meios e métodos.  Considero de extrema 

relevância a existência de docentes informados, com ideias renovadas e 

adaptadas à realidade atual, por acreditar que a teoria tem muito valor quando 

aplicada na prática de forma adequada e, principalmente por ter constatado que 

professores interessados na sua evolução, são os mesmos que passam o melhor 

para os alunos. 

É percetível que a EF que temos se encontra desfasada relativamente à que 

queremos e podemos ter. Precisamos de profissionais dedicados, interessados 

em fazer a diferença e, para isso, na minha opinião o corpo docente nacional 

teria de ser renovado. Não por acreditar que profissionais com idades superiores 

perdem a capacidade de adaptação, mas por ser notória a diminuição da mesma 

e, porque a forma como encaram o dia a dia na escola também muda ao longo 

dos anos, principalmente devido ao fator “cansaço”. Recéns docentes têm, 

naturalmente uma predisposição superior para lidar com os problemas e 
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desafios que vão sendo colocados pela instituição e pelos alunos. Não só pela 

idade ser inferior, mas pela frequente vontade elevada de promover a mudança, 

de implementar as ideias nas quais acreditam e que, comumente são atuais e 

renovadas.  

Precisamos de inovação, investimento pessoal, confiança e dedicação por parte 

dos professores de EF, precisamos que a comunidade escolar entenda que a 

missão formativa possível da EF é única. Necessitamos que haja 

comprometimento da parte de todos os envolvidos em levar a EF a bom porto – 

onde pertence. 

 

4.1.1.3 O PEE da minha EC: concretização das premissas  

Decerto que a imensa maioria da população mundial atribui à escola a 

importância que esta detém na formação dos indivíduos, porque tem. No entanto, 

nem todas desempenham o seu papel da forma mais preocupada e 

comprometida, nem todas procuram atender às necessidades da sua população 

educativa, nem todas colocam os alunos no centro dos interesses da instituição. 

Todas estas deveriam ser premissas efetivas de quaisquer escolas, porém, 

sabe-se que há muitas falhas no sistema educativo, permitindo condutas menos 

competentes por parte das mesmas. 

Tive a oportunidade de realizar o meu EP numa escola cujo principal propósito, 

referido no PEE, passa por “garantir aos jovens do concelho e da região, uma 

sólida e eficaz formação de excelência, nos domínios do conhecimento, dos 

valores humanos e sociais, que vá ao encontro das suas aspirações e 

necessidades”. A minha EC centra os seus objetivos na edificação de 

determinados valores como a autonomia e o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade de cada aluno, através das diferentes expressões 

– artística, desportiva, científica e tecnológica. E destaca, nesse mesmo PEE, 

um número reduzido de alunos envolvidos em atividades físicas e escassos 

comportamentos baseados nos princípios de uma alimentação saudável como 

duas de algumas fragilidades constatadas. Posto isto, seria de esperar uma 

preocupação acrescida com a EF por parte da escola, especificamente no que 

concerne às atividades desenvolvidas pelo grupo de EF, a fim de reverter a 
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situação apontada. Contudo e, tendo por base o meu conhecimento acerca da 

escola, por ter sido aluna da mesma, não considero que este tenha sido um ano 

letivo com esforço acrescido para levar um maior número de alunos a participar 

nas atividades físicas. Todavia, não considero que o número de participantes 

tenha diferido muito relativamente às memórias que guardo dos meus tempos 

de aluna. Contudo, talvez esta fragilidade seja apontada, considerando o número 

total de alunos da escola e a realidade de outras escolas do concelho.  

Atento, mesmo assim, que os eventos proporcionados pelo grupo de EF, apesar 

da normal afluência por parte dos alunos deste ano letivo, deveriam ser alvo de 

uma organização mais cuidada, pensados com maior antecedência e que o 

calendário de atividades deveria ser renovado – eliminar alguns eventos e criar 

outros, a fim de corrigir a fragilidade mencionada.  

Quanto ao cuidado com a alimentação, que acaba por tanger com a EF, pelo 

que tive a oportunidade de conhecer, a escola teve algum encargo, no sentido 

de sinalizar alunos com sobrepeso e proporcionar-lhes consultas de nutrição na 

escola e uma alimentação em horário escolar, que fosse ao encontro das suas 

necessidades.  

Porém, o facto de considerar que o grupo de EF deve proceder a algumas 

alterações na forma como organiza os eventos, apraz-me concluir que são um 

conjunto de profissionais que respeita a disciplina e lhe confere o valor que ela 

detém no currículo. A maioria dos catorze docentes que lecionaram as aulas de 

EF ao longo do ano letivo são professores dedicados, com vontade de 

proporcionar o melhor ambiente educativo aos alunos. Creio, contudo, que a 

componente “vontade de inovar” deveria estar mais presente, a fim de elevar a 

EF a um expoente superior. 

 

4.1.1.4 Conceções de Ensino 

As conceções de ensino são altamente influenciadas pelo sistema de valores e 

de crenças do professor, valores e crenças estas, relativas àquilo que se pensa 

que se deve ensinar e como se deve ensinar. As conceções são condicionadas 

em grande parte pelas orientações de educação que prevalecem nos programas 

de formação dos professores, no entanto não devemos ser prisioneiros de uma 
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conceção, temos de ser capazes de ir moldando a nossa própria ação. Surge 

assim a ideia de que as conceções possuem uma certa “plasticidade” e deste 

modo, tal como refere Lima (2007) é importante ativar os sistemas cognitivos do 

professor e que adquira mecanismos de apropriação de novos conhecimentos.  

Considera-se, por isso, que as conceções de cada docente podem ser 

reestruturadas a cada instante, com base nos saberes do indivíduo e, 

essencialmente, através do contexto em que se inserem e, estas alterações 

influenciam, essencialmente, a metodologia de cada professor, quer em termos 

de objetivos, de conteúdos, de recursos didáticos ou do processo avaliativo 

(Lima, 2007). 

Os pontos a seguir contemplam aquela que era e que, tendo em conta o meu 

percurso enquanto EE, passou a ser a minha conceção de ensino e discorro 

também acerca da professora de EF na qual me tornei e das principais 

influências. 

 

4.1.1.4.1 O papel da EF na minha EC 

Em fase de formação inicial, penso que a forma como a comunidade escolar vê 

a EF pode influenciar fortemente o docente em construção – quer positiva, 

quanto negativamente. Ou seja, o modo digno ou, pelo contrário, vil que a 

instituição se afirma relativamente à EF terá uma forte influência naquele que é 

o profissional em construção.  

Neste caso em particular, embora imperfeita, reconheço à minha EC um papel 

crucial na ampliação da minha paixão pela EF e pelo ensino em geral.  

No que concerne ao grupo de EF, evidencio-lhe um papel importante na minha 

adaptação à escola e ao ambiente escolar que se vive. O grupo de EF da minha 

EC recebeu-nos desde o primeiro dia de forma muito positiva, deixando-nos à 

vontade e evitando que nos sentíssemos inferiores a eles, hierarquicamente 

falando. A convivência diária, a habitual observação das suas aulas e da forma 

como lecionavam e a cooperação entre todos na realização das atividades 

influenciou, naturalmente, a minha visão em relação ao ensino da EF, quer no 

que se refere a aspetos a evitar, quer em relação a pontos a reter, isto é, tanto 
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no que concerne ao que considero ser um “bom professor de EF” e um “um bom 

grupo de EF”, como o oposto.  

Esmiuçando agora a forma como o grupo de EF vê a disciplina, é-me possível 

constatar, como aliás, já mencionei anteriormente, que na minha perspetiva, 

existiam dois tipos de professores, dentre aqueles que constituíam o grupo de 

EF: aqueles que evidenciavam vontade de inovar, de dar o melhor aos alunos e 

os que lecionavam e viviam a sua profissão de forma mais passiva, menos 

comprometida e com menos vontade de alterar metodologias. Destes dois 

grupos de professores, naturalmente que me identifiquei sempre mais com o 

primeiro. Contudo, também aprendi com o segundo, essencialmente, o que não 

reproduzir na minha carreira de docência. Porém, até do grupo de pessoas com 

as quais não partilhava a visão acerca do ensino da EF, consegui retirar 

ensinamentos positivos, como o de ser essencial não me deixar levar pelo stress 

e controlar os impulsos de “tarefeira” (e.g., quando notavam que eu andava mais 

cansada e sempre a trabalhar no computador).  

Desta forma e, segundo Crum (1993), consigo perceber a existência das três 

conceções no grupo de EF da minha EC: a biologista (‘‘education of the 

physical”), a pedagogista (“education through the physical”) e a da 

aprendizagem.  

O mesmo autor define as três conceções e explica que a biologista advém de 

um conceito já antigo que vê a EF como meio para cuidar do físico e, 

consequentemente, contribui para a aprendizagem eficaz das restantes, sendo 

este o motivo pelo qual a disciplina é considerada importante (Renson, 2006 cit. 

Batista & Queirós, 2015). Importa, educar o físico, apenas, com vista a uma vida 

mais ativa e saudável (Crum, 1993). Refere que a conceção pedagogista encara 

a EF através de outra lente – a da recreação e que esta reduz a disciplina a um 

recreio supervisionado que tem como propósito oferecer atividades de lazer, 

prazerosas. Os alunos têm então uma pausa do estudo das disciplinas 

cognitivas, as quais são o ponto central do ensino. Isto significa que a educação 

‘’propriamente dita’’ é conseguida através do exercício físico, sendo que este não 

faz parte dela.  
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Estas duas conceções, que podem ser incluídas nas aulas de EF, fazem parte 

da mesma, no entanto não podem imperar e deixar de fora a terceira conceção 

de Crum, pois, se isto acontecer somos remetidos para o esquecimento do 

princípio essencial, que é o ensino do Desporto (Batista & Pereira, 2014, cit. 

Batista & Queirós 2015).  

A terceira conceção, que remete para a aprendizagem, diz-nos que tem de existir 

empenho e esforço, que por sua vez levam à aprendizagem por parte dos alunos. 

Não é suposto que os alunos se centrem exclusivamente na competição e na 

prática de modalidades desportivas formais, no entanto é de grande importância 

que todo este conhecimento seja facultado aos alunos, conforme a idade dos 

mesmos, para que possam usufruir do fenómeno que é o desporto e de todos os 

valores que este acarreta consigo e que desenvolve nos praticantes (Crum, 

1993). 

Concluo, sem margem para dúvidas, que alguns docentes encaram o ensino da 

EF segundo a primeira conceção. Creio que se deve à situação atual da 

sociedade mundial e nacional (e.g., obesidade infantil) e, também, à sua natural 

vocação para a vertente fitness do desporto e consequente não vocação para o 

ensino. Aqueles que frisei como mais passivos e como tendo menos vontade de 

inovar, assentam na segunda conceção – a da recreação. E, felizmente, acredito 

que a maioria dos professores encarava o ensino da EF segundo a conceção da 

aprendizagem.  

Infiro que a convivência diária com esta diversidade de conceções vindas de 

professores experientes e convictos da sua visão, se denotou primordial para a 

minha evolução enquanto EE.  

No que respeita ainda à comunidade educativa, mas especificamente ao 

conjunto de pessoas que não constituiu o grupo de EF – professores de outras 

disciplinas, funcionários e pais, Graça (2014) p.18 diz que “a sociedade e 

ecologia da escola não dão, em geral, grande ajuda ao professor de EF e aos 

estudantes para levar a EF a sério”. Apesar de eu não ter presenciado nenhum 

momento em que um professor de outra disciplina inferiorizou a EF, tive 

conhecimento de que isso aconteceu ao longo deste ano letivo, com uma das 

nossas turmas, aquando da participação de alunos em atividades como o corta-
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mato, ou o torneio de voleibol, etc. que coincidiam com o horário de uma 

disciplina de exame. Criou-se, por isso, um ambiente menos gracioso entre o 

conselho de turma.  

Esta foi uma situação que decorreu próxima do meu NE, no entanto, sei que é 

uma realidade na minha EC, especialmente, por ser uma escola com objetivos 

ambiciosos ao nível da classificação dos alunos nos exames nacionais. Este 

facto, por sua vez, contribui para a origem de outras fragilidades como as já 

mencionadas anteriormente.  

 

4.1.1.4.2 Ser professora na prática: quem pretendia ser e em quem me 

tornei enquanto professora de EF  

São diversos os medos que carrego relativamente a ser professora de EF, o 

primeiro relaciona-se com o facto de passar a fazer parte de um grupo 

profissional forte, seguro, que é responsável por educar, nas diversas 

componentes, indivíduos. Passar a fazer parte de um grupo que é detentor de 

deveres e direitos, que muitas vezes não são respeitados.  Ora nos são 

recusados direitos, ora nos esquecemos dos nossos deveres. E o medo passa 

por aí, medo escondido na vergonha de vir a pertencer a um grupo profissional 

ao qual lhe mancham o nome pelo facto de muitos se esquecerem que a partir 

do momento que terminamos a nossa formação, deixamos de representar 

apenas a nossa individualidade, passamos a representar um grupo e temos 

então a responsabilidade de honrar o nome comum de “professor”. Passamos a 

ter de agir segundo um código deontológico, passamos a ter de atuar com todo 

o profissionalismo que esta profissão exige. A noção que tenho deste facto, faz 

de mim uma atual professora consciente do seu papel. 

Antes de mais, julgo importante referir que me apercebi, tal como refere Alves et 

al. (2019), que a construção da identidade profissional docente só é iniciada na 

escola, aquando das práticas sociais, na vivência do quotidiano escolar e da sua 

linguagem específica, na aquisição de competências docentes e no 

desenvolvimento do sentimento de pertença. Assim, posso afirmar que foi 

somente após o início do meu EP que a minha identidade docente começou a 

ser construída. Contudo, eu sentia que, já anteriormente, se tinham começado a 



 

47 
 

reunir características que se conservariam até à docente que sou hoje, 

especificamente ao longo da experiência que vivenciamos no decorrer do 

segundo semestre do primeiro ano, aquando das idas à escola lecionar algumas 

modalidades. E conservaram. Pois, apercebi-me que estes aspetos aos quais 

me refiro, estão diretamente ligados à minha personalidade enquanto ser 

humano, – não desistir à primeira dificuldade, ser exigente comigo própria e com 

os que me rodeiam, ter uma boa capacidade adaptativa perante mudanças de 

última hora, etc. Todas estas particularidades se mantiveram, constituindo, 

atualmente a minha personalidade não só enquanto pessoa, mas enquanto 

profissional da EF. 

Fui percebendo que ingressei neste EP com ideias bem definidas e, julgava eu, 

intocáveis e constato que me fui moldando à medida que fui refletindo acerca 

das situações do dia a dia na escola. Iniciei este EP, na tentativa de centrar a 

minha lecionação numa ideologia mais biologista, por acreditar na capacidade 

que a EF tem de formar Homens ativos fisicamente e cientes da importância do 

exercício físico – continuo a acreditar –, mas fui entendendo que a essência da 

EF vai muito além disso – sustenta-se na aprendizagem do movimento. Acredito 

justificar-se, por si só, na sua matéria de ensino, porque acredito que aprender 

a jogar, a correr, a nadar, a saltar, a lançar, etc. são habilidades que nos 

acompanham desde os primórdios da humanidade e que, com a civilização e 

industrialização deixa, a cada dia que passa, de ser tão natural. 

Tenho bem presente o meu comceço enquanto EE. Foi com a lecionação da 

modalidade de andebol (UT com cerca de dez aulas de noventa minutos), com 

a qual tenho uma afinidade especial por, tal como frisei na primeira parte deste 

RE, assistir a jogos da formação desde muito nova. Ao desenhar a UT e o 

primeiro PA, o entusiasmo foi sempre aumentando, a excitação de lecionar à 

minha TR um JDC com o qual me identifico e com o qual tenho mais à vontade 

em observar, foi ampliando. Contudo, após aproximadamente cinco aulas 

apercebi-me da dificuldade que estava a sentir em promover a aprendizagem, 

de provocar alterações visíveis na forma de jogar de cada aluno. Foi então que, 

em reflexão com a minha PC e, posteriormente, com o meu PO, me apercebi do 

grande erro que estava a cometer, – a minha tentativa de reproduzir na minha 
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TR aquilo que fazia enquanto aluna de Estudos Práticos III e IV – Andebol, da 

Didática Específica do Desporto I – Andebol e enquanto “professora” na prática 

pedagógica dessa UC, com as turmas de sexto e nono ano. O que estava a 

acontecer era que eu via a minha TR como uma equipa (de um clube) e encarava 

o meu papel como treinadora. Tentava aplicar situações de aprendizagem com 

as quais estava familiarizada e as quais sabia que serviam o objetivo do 

conteúdo que eu pretendia ensinar. O problema estava na adequação das 

situações de aprendizagem, tendo em conta a habilidade e entendimento fracos 

que os alunos, no geral, tinham do jogo. Ou seja, eles conseguiam realizar cada 

tarefa de forma positiva, entendiam a dinâmica e aplicavam os conteúdos 

técnicos e táticos que se esperava, contudo, aquando da necessidade de 

aplicação em contexto de jogo, falhavam redondamente. 

Demorei a entender o motivo pelo qual não conseguia que os alunos aplicassem 

em jogo o que aprendiam durante a aula e, considero que o papel da PC foi 

preponderante. Deixou-me usar o método que eu julgava mais certo, deixou-me 

tentar perceber o problema, realizar inúmeras tentativas para chegar ao meu 

objetivo e ajudou-me a refletir e chegar à “solução”.  

“… estive mal, por exemplo ao pensar apenas no objetivo específico de cada 

exercício, sem traçar uma linha condutora entre os mesmos.  Em conversa com 

o NE e a PC constatei que, quando estiver a planear a aula, tenho de imaginar 

a execução dos exercícios e pensar nas dificuldades que os alunos têm a 

jogar, para que possa criar exercícios que respondam aos pontos fracos deles, 

de forma a colmatá-los. O que está a acontecer é que estou a centrar-me muito 

em “joguinhos”, que acabam por ser uma forma de os manter em atividade, que 

não fogem dos objetivos do andebol, mas que acabam por não trabalhar aquilo 

que é necessário para o meu objetivo final – saberem jogar andebol.” 

(RS, 7ª semana – 14 a 18 outubro) 

Todo este processo que teve a duração de um período letivo de sensivelmente 

três meses, compreende aquele que na minha perspetiva foi o desencadeador 

do meu maior salto evolutivo enquanto professora. Especialmente por ter 

alterado aquela que, inconscientemente, era a minha conceção de EF – lecionar 

com base nos princípios do treino desportivo e, por me ter feito entender que a 
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única forma de provocar alterações num aluno, ou numa turma, quer sejam 

técnicas ou táticas é criar situações de aprendizagem que suprimam as 

dificuldades específicas daquele grupo de alunos, ou aluno. Aplicar exercícios já 

criados, que teoricamente, apoiam o ensino de determinados conteúdos e 

aguardar que se adeque àquela realidade não é, na minha opinião e, após 

constatação na prática, o melhor caminho a seguir. Com isto, não quero dizer 

que tenhamos de criar todos os exercícios a aplicar em contexto de aula, só 

considero crucial para o sucesso da turma, a avaliação profunda do contexto a 

cada aula e consequente aplicação de situações de aprendizagem que 

promovam a evolução e melhoria para o estado de conhecimento atual dos 

alunos. Julgo que, deste modo, a margem para a frustração por parte dos alunos 

e do professor fica francamente reduzida, havendo uma maior possibilidade de 

alcançar o êxito.  

Com isto, observo, uma vez mais que a afirmação de Alves et al. (2019) 

relativamente a considerarem que a identidade enquanto docente apenas se cria 

com a vivência da prática e experiência das situações do dia a dia. Daqui advém 

também aquela que é uma das minhas conclusões pós EP – o que seria da 

prática sem a teoria e o que seria da teoria sem a prática? – por um lado, um 

conjunto de ações sem fundamento e evidência e por outro, um conjunto de 

asserções sem constatação. 

No que respeita à minha adaptação perante o “já estipulado” (e.g., dinâmicas de 

trabalho de grupo, regras de funcionamento das instalações da EC e, 

especificamente das instalações onde decorriam as aulas de EF, normas para o 

uso do material, etc.), considero que tenha sido natural. Ou seja, adaptei-me 

tranquilamente à grande maioria das dinâmicas e normas de funcionamento, por 

entender e concordar com o cerne da explicação, por outro lado, custou-me 

compreender algumas situações e funcionar segundo determinados ideais.  

Passando o abstrato para concreto, fez todo o sentido para mim a existência de 

um roulement que definia o local de lecionação de cada professor ao longo do 

período e que esse documento fosse concebido atendendo à rotação justa e à 

passagem de todas as turmas pela globalidade dos espaços ao longo do ano 

letivo (e.g., sala de expressões e ginástica, campo de jogos exterior, piscina, 
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campo de ténis e interior do pavilhão gimnodesportivo), concordei que a 

atribuição de diferentes papéis de responsabilidade fosse feita tendo em conta 

as características de cada professor (e.g., docente com uma ótima capacidade 

organizativa e que leciona na escola há diversos anos, tivesse a tarefa de 

coordenar as instalações desportivas e a sua utilização), apoiei que existisse 

uma preocupação com a conservação do equipamento, através do controlo de 

material que cada docente utilizava, entendi que houvesse um stock de 

equipamentos desportivos na escola que possibilitasse a troca de material 

quando este se encontrava deteriorado, era-me percetível que houvesse 

diferentes reuniões periodicamente e que fossem discutidos, sem pudor, 

quaisquer assuntos, tendo sido para mim fácil trabalhar segundo inúmeras 

regras. Considero a minha EC particularmente bem gerida, com um conselho 

pedagógico e direção consciente e competente. No entanto, não me foi sempre 

simples pactuar com a forma de trabalhar nem com os entendimentos de toda a 

comunidade escolar da minha EC. Surge como exemplo o facto de que as 

atividades no âmbito da EF eram da responsabilidade do mesmo docente que 

tinha o DE ao seu encargo.  

Deste facto advêm, na minha opinião, dois problemas: o de estarem centradas 

duas funções que exigem muita dedicação e compromisso numa só pessoa e o 

de ambas as tarefas ficarem comprometidas. Refiro este aspeto por ser um 

grupo constituído por catorze pessoas e por existirem entre elas docentes com 

capacidades para exercer o trabalho com qualidade. Confesso que esta questão 

em conjunto com o facto de existir um grupo de docentes de EF procrastinadores 

foram os aspetos que mais confusão me causaram, pelo que senti dificuldade de 

trabalhar segundo a realidade em causa. Com isto constatei que a imagem que 

o senso comum tem dos docentes de EF advém da generalização que as 

pessoas fazem ao conhecerem casos menos positivos. 

Dei por mim a pensar, muitas vezes, que se eu fosse docente na minha EC, iria 

sentir dificuldades em trabalhar com pessoas que encaram o ensino da EF e, 

principalmente a importância do ensino de forma tão distinta da minha, de 

trabalhar com profissionais pouco dedicados e apaixonados pelo que fazem. 

Este foi um dos pontos excelentes de ser EE, pois tínhamos a possibilidade de 
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“ter um grupo dentro do grupo” – o NE. No interior do NE, pairava, na grande 

maioria do tempo o entendimento, a entreajuda, a partilha de conhecimentos, a 

organização e divisão de tarefas e o bom ambiente. Claro que senti uma 

necessidade de adaptação ao meu NE, primeiramente pelo facto de não ter 

proximidade com nenhum dos elementos (EE nem PC ou PO) e segundo, porque 

somos todos pessoas distintas, com objetivos e ambições diferentes, com feitios 

e costumes distintos. Todavia, a adaptação foi rápida e simples. Considero que 

somos todos pessoas educadas, com bons princípios, vontade de trabalhar e 

evoluir e com boa capacidade de ouvir e refletir.   

4.1.2 Operacionalização do processo Ensino e Aprendizagem 

Considero esta, a secção que melhor transparece aquela que foi a minha 

vivência enquanto EE, numa EC de eleição, com um NE profissional, uma PC 

fenomenal e um PO sempre presente.  

A operacionalização do processo de E/A no âmbito do EP passa por colocar em 

prática aquilo que fomos aprendendo ao longo do primeiro ano deste segundo 

ciclo. Empregar na prática a teoria que fomos conhecendo.  

O processo de E/A nada mais é do que aquilo sobre o qual um docente se deve 

ocupar. É da qualidade deste processo que advém o sucesso do professor e do 

aluno. E, para que ele aconteça são várias as premissas a cumprir por parte do 

professor. A começar por um planeamento ajustado à realidade, pelo 

cumprimento dos direitos humanos e por um profissionalismo exímio.  

Segundo Januário (1996), o processo de planeamento consiste na aplicação dos 

programas escolares e no cumprimento da função de os desenvolver, 

adaptando-os às condições do ambiente de ensino. Na minha opinião, a grande 

vantagem do planeamento, quer ao nível anual, de unidade didática ou aula, 

consiste no facto de nos permitir delinear objetivos e coadunar todas as 

características do cenário que nos é apresentado, estipular metas de 

aprendizagem após AD e tudo isto poder sofrer alterações a qualquer altura, em 

prol da qualidade do processo de E/A e do sucesso dos alunos. Planear permite-

nos ainda, à luz de Matos (2010) direcionar o processo de ensino de modo a que 
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seja possível elevar as aprendizagens significativas dos alunos ao seu expoente 

máximo. 

Adiante, discorrerei acerca da minha experiência na transmissão de 

conhecimentos, sobre as estratégias, métodos e modelos de ensino que usei a 

fim de proporcionar aprendizagem aos alunos e de suprir as minhas fragilidades 

e as dificuldades dos alunos. Dissertarei a propósito dos diferentes níveis de 

planeamento, da minha evolução nesse âmbito e da importância de cada um no 

papel de docente, bem como do decorrer de todo o meu papel enquanto 

professora de um décimo primeiro ano, repleto de alunos maioritariamente 

capazes fisicamente, educados e empenhados, existindo, naturalmente 

exceções.  

Este é outro capítulo do meu livro, redigido com propriedade e carinho.  

Segue o resumo da realização da minha prática profissional. 
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Quadro 1 – Resumo da minha prática profssional 

PERÍODO 
LETIVO 

TURMA MODALIDADES  
PROBLEMAS 
DETETADOS 

MODELOS DE 
ENSINO 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
EVOLUÇÃO 

SENTIDA 

1º TR 
Andebol;            

Orientação 

Conhecimento 
sobre as 

modalidades; 
Táticos ofensivos 

no andebol; 
Relacionais entre 

os alunos 

Combinação 
entre AC, 

tentativa de 
MED e MID 

Andebol: Criação de 
dossier com regras e 

sinalética de 
arbitragem, 

roullement de 
árbitros, calendário 

competitivo e quadro 
de pontuação. 

Orientação: uso do 
telemóvel para apoio 
ao percurso (bússola, 

calculadora, etc.); 
realização da aula 

em diferentes 
espaços exteriores 

  

Capacidade de 
adaptar os 

exercícios à 
situação atual da 
turma no andebol; 

Domínio das 
características 
específicas de 

Orientação;  

2º 

TR     

Voleibol;              
Ginástica 

Acrobática;      
Treino 

Funcional 

Técnicos 
acentuados, em 

ambas as 
modalidades, por 
parte de alguns 

alunos; 
Relacionais entre 

os alunos 

Combinação 
entre MAPJ, 
AC e MED 

Voleibol: Criação de 
dossier com regras e 

sinalética de 
arbitragem, 

roullement de 
árbitros, calendário 
competitivo, quadro 

de pontuação e ficha 
técnica. 

Gin. Acrobática: 
Criação de dossier 

com regras 
especificas; Rotação 

dos grupos no 
praticável; uso do 

telemóvel para 
pesquisa; Rotação 

da prof. Pelos grupos 

Treino Funcional: 
Concebido e 

instruído pelos 
alunos; Roullement 
dos pares; Dossier 

com exercícios 
modelo; Apoio da 
prof. na realização 

do plano. 

Técnica de ajuda 
na realização das 
figuras e da minha 

capacidade 
criativa; 

TP 
Ginástica de 

Solo 

Conhecimento 
sobre a 

modalidade; Fraca 
aptidão física; 
Sobrepeso de 

diversos alunos 

MID 
Ginástica de Solo: Preparação para os exercícios gímnicos através 
de jogos lúdicos; Ajuda da professora nas estações com situação 

de aprendizagem complexa 

Técnica de ajuda 
na realização dos 
elementos; Gestão 
do tempo de aula 

3º 
TR         

(E@d) 

Dança;                 
Treino 

Funcional 

Adaptação à nova 
realidade; Controlo 
do tempo de aula 

por parte da 
professora; 

Desmotivação por 
parte de alguns 

alunos 

Combinação 
entre MID e 
aspetos do 

MED  

Dança: Coreografias 
concebidas e 

ensinadas por alunos 

Treino Funcional: 
Concebido e 

instruído pela prof.; 
Aumento do tempo 

de trabalho ao longo 
das semanas; Uso de 
diferentes materiais 

  
Feedback 

individualizado 

NOTA: TR - 11º ano; TP - 6º ano 
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4.1.2.1 O momento de transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação inicial para a prática do EP: a concretização do meu 

sonho 

O momento em que me foi atribuída a minha TR e aquele em que me apresentei 

como a sua professora de EF, foi quando entendi e senti a dimensão do que 

estava a acontecer. O dia em que me tornava professora de EF tinha chegado.  

Tenho para mim que não será a finalização oficial deste ciclo que me tornará 

professora, já o sou. Desde o momento em que me comprometi em ser 

professora de EF daquela turma. 

“…a sensação de voltar “a casa”, mas desta vez com a responsabilidade de ser 

professora foi esmagadoramente feliz. Estou a concretizar o meu sonho 

profissional e de EE – lecionar na “minha” escola. Já sou professora!...” 

(RS, 1ª semana – 3 a 10 setembro) 

O peso da responsabilidade era muito, sentia-o desde o segundo em que entrava 

na escola, até ao momento em que estava fora da área da mesma. A vontade 

de manter a postura e de querer passar sempre o melhor exemplo erma 

avultadas. E mantiveram-se até ao último dia de lecionação enquanto EE. 

Ao longo das primeiras semanas, dava por mim a pensar “será esta a sensação 

de choque com a realidade?” – a azafama era imensa, a quantidade de tarefas 

era abrupta e aliado a tudo isto, uma identidade profissional para criar. Como 

fazer tudo bem? Como cumprir com tudo o que tinha de preparar e organizar, 

para que o ano letivo decorresse fluentemente e as aulas fossem de qualidade 

e ainda criar o meu “eu profissional”? Com o passar das semanas, fui-me 

apercebendo que não tinha de definir detalhadamente tudo aquilo que queria 

passar para os alunos em relação à minha forma de lecionar. Constatei, em 

meados do primeiro período, que o melhor seria “deixar-me levar” quanto ao 

modo como interagia com os alunos.  

Através do FB da PC, dos meus colegas de NE e das minhas reflexões, cheguei 

à conclusão que a minha interação com os alunos individualmente e com a turma 

era muito natural, adequada, que conseguia moldar a minha atuação mediante 

cada circunstância e que, por isso, não devia investir tanto tempo na preparação 
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e interiorização de como queria passar cada mensagem, cada informação. 

Assim, inferi que podia e devia dedicar o meu tempo e atenção na fomentação 

dos meus conhecimentos relativos a cada modalidade e à forma como pensava 

o processo de E/A. 

Relativamente ao momento de transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo 

da formação inicial, foram algumas as dificuldades que senti no decorrer do ano 

letivo. Porém, existe uma questão que julgo fulcral e com a qual me confrontei, 

essencialmente, ao longo do primeiro período – conhecer bem uma modalidade 

não é equivalente a ser capaz de criar um bom processo de E/A, pelo contrário. 

Ao conhecer desportivamente (e.g., regras, dinâmicas, técnicas, etc.) um jogo 

existe na minha opinião, automaticamente, uma maior margem para o insucesso 

na transmissão de conhecimentos, por um motivo: a tendência de vermos a 

turma como uma equipa e de a querermos ensinar seguindo os princípios do 

treino (tal como frisei anteriormente). Logo de seguida, o aspeto com o qual senti 

dificuldades e que julgo ser possível melhorar com o estudo e tempo de 

experiência na lecionação, diz respeito à aplicação dos modelos de ensino de 

forma consciente, isto é, algumas vezes dava por mim a ter ideias para dinamizar 

as aulas e as UT (e.g., atribuição de um ponto de fair-play, por parte dos árbitros 

a uma das equipas, no final do jogo de voleibol e justificação da decisão – 

presença de interação face a face e responsabilidade individual e de grupo do 

modelo de AC) e nem ter conhecimento de que estava a colocar em prática 

elementos de modelos de ensino.  

Com isto, constatar que a transmissão dos conhecimentos adquiridos ao longo 

da primeira fase da formação inicial nem sempre ocorre de forma consciente. As 

ideias ficam, a noção do que deve ser feito perante determinada situação, 

permanece. Porém, o que julgo acontecer, que aconteceu na minha vivência do 

EP foi que, com conhecimento mais aprofundado da teoria, conseguiria tirar 

melhor partido da mesma e ter uma prática pedagógica mais consistente e 

sustentada, tornando-me uma docente mais confiante. 
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4.1.2.1.1 Planeamento anual: o papel dos vários intervenientes neste 

processo  

Primeiramente, para que seja possível a realização de um planeamento anual 

que vá ao encontro das necessidades da turma e que se adeque ao nível do 

desenvolvimento físico e cognitivo em que os alunos se encontram, para isso é 

necessária uma análise aprofundada da turma e de todo o contexto em que ela 

se insere, bem como um estudo do programa nacional referente ao ano de 

escolaridade em questão. Além disto, é também fulcral conhecer as 

aprendizagens essenciais e competências daquele ciclo de ensino, definidas 

pelo Ministério da Educação. Assim, o primeiro material fornecido pela PC foi o 

programa nacional e os documentos chave. 

No que diz respeito à análise do contexto, importou-me recordar as condições 

físicas da escola e dos locais onde decorreram as aulas de EF, bem como 

perceber como era feita a gestão do equipamento (conhecer o estado e a 

quantidade de material existente). Mais incitador para mim foi o conhecimento 

da turma e consequente análise. Previamente ao primeiro contacto físico com os 

alunos, foi-me possível conhecer algumas particularidades da minha TR, pelo 

facto de a minha PC ter sido professora da turma no ano letivo transato. Facto 

que me ajudou bastante, pois consegui adiantar algumas tarefas (e.g., a 

delegação de dois responsáveis pelo saco de valores, um rapaz e uma rapariga). 

Ajudou-me também a evitar possíveis problemas, ao saber de antemão qual o 

aluno com mais propensão para o desacordo e desacato. Todavia, foi na aula de 

apresentação que conheci os alunos e, após apresentação da minha parte, pedi 

que cada um se apresentasse – permitindo-me perceber automaticamente quais 

os alunos mais tímidos – chegando de imediato à conclusão de que se tratava, 

realmente, de uma turma constituída por um grande número de adolescentes 

retraídos e inseguros. Contudo, a entrega de uma ficha de identificação onde 

responderam a várias questões serviu para os conhecer mais detalhadamente, 

ao ficar a saber quais os alunos com alguma patologia que pudesse agravar-se 

no decorrer das aulas de EF.  
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Posto isto e, após a votação por parte dos alunos e decisão das modalidades 

que gostariam de aprender ao longo do ano letivo, iniciei o processo de 

planeamento anual (anexo 1 e quadro 2) 

 

Quadro 2 – Resumo do Planeamento Anual (TR) 

 PERÍODO DIA SEMANA UT Nº AULAS ESPAÇO 

1º 

terça-feira ANDEBOL 12 E1 

sexta-feira ORIENTAÇÃO 8 E1 

2º 

terça-feira VOLEIBOL 10 P2 

sexta-feira 
GINÁSTICA 

ACROBÁTICA 
10 SEG 

3º 

terça-feira DANÇA 6 P1 

sexta-feira TÉNIS 5 E4 

LEGENDA: E1 – Campo jogos exterior; P1,2 - Pavilhão Gimnodesportivo, campo 1 e 
2; SEG - Sala expressões e ginástica; E4 - Campos ténis  

 

Este era o panorama geral previsto, no entanto, devido a variados fatores (e.g., 

intervenções no piso do pavilhão gimnodesportivo, condições climatéricas 

adversas e surgimento do COVID-19) este não foi levando avante tal como é 

apresentado. O número de aulas presenciais passou do número profetizado de 

cinquenta e um para vinte e nove. O que, desde logo, remete para a dimensão 

da necessidade de alteração do planeamento e consequente adaptação da 

minha parte e dos alunos.  

As modalidades foram selecionadas pela turma, dentre as regras descritas no 

programa nacional, sendo na minha opinião um método de seleção sensato e 

que joga a favor da qualidade das aulas, por, à partida serem selecionadas as 

modalidades que a grande maioria dos alunos prefere.  

Encarei o processo de planeamento anual de forma bastante positiva e 

entusiasmada, não anulando, no entanto, a sensação de pressão que senti por 

ter de o realizar celeremente, acrescentando todo o peso da responsabilidade. 

Considero este, um procedimento que origina uma ferramenta fundamental para 
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que o trabalho do professor seja o mais eficaz e organizado possível – 

características que definem um docente de excelência, na minha ótica.  

 

4.1.2.1.2 Unidade Temáticas: a importância de procurar conhecer o 

histórico da turma 

Planear anualmente é essencial e proporciona a visualização do panorama de 

forma ampla, tendo sido para mim uma experiência positiva e prazerosa, talvez 

por ser uma pessoa organizada e que gosta de ter as situações sob controlo. 

Porém, a experiência de planear a médio prazo (UT) envolve, além da 

organização e projeção, um bom domínio dos conteúdos específicos da 

modalidade e um consequente apoio teórico que fundamenta todas as decisões.  

Após análise e tomada de decisão quanto às modalidades a lecionar, depois de 

organizar o calendário anual com a distribuição das UT pelos dias da semana e 

de realizar as AD necessárias, foi altura de analisar os resultados obtidos e 

estudar o programa nacional a fim de decidir os conteúdos a ensinar.  

Não obstante, um professor de EF não deve apenas preocupar-se com o 

planeamento dos conteúdos (habilidades motoras) mas também e, tal como 

defende Vickers (1990), com a decisão e definição ao nível da cultura desportiva, 

da condição física e fisiológica e dos conceitos psicossociais, com o propósito 

de formar jovens íntegros e que se encaixem na sociedade atual, sem desfocar 

da sua essência. 

No momento da realização das primeiras UT surgiram algumas interrogações. E 

se não tivesse existido transmissão de informação relativamente à turma, por 

parte da PC, como teria feito para planear as UT do primeiro período em pouco 

mais de uma semana? Quão comprometida poderia ficar a qualidade do 

processo de E/A da minha TR?  

Felizmente (não necessariamente), não foi no meu EP que tive de descobrir as 

respostas a estas questões. Felizmente, porque deste modo permitiu-me realizar 

um planeamento ajustado à realidade. Não necessariamente, porque se assim 

não fosse, talvez o meu estudo relativamente a estratégias, modelos e estilos de 

ensino alternativos me tivesse proporcionado uma maior evolução ao nível 

teórico-prático.  
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Mas, atendendo à realidade que vivenciei e, principalmente pelo facto de ter uma 

TR com problemas relacionais, sinto que, conhecer de antemão as 

particularidades da mesma, fez com que eu tivesse a possibilidade de procurar 

estratégias e formas mais direcionadas para o tipo de problemas que conhecia.  

Tal como mostra o quadro 2, previa a concretização de seis UT, contudo, apenas 

me foi possível colocar em prática, presencialmente, quatro delas, sendo que a 

única lecionada no terceiro período aconteceu em moldes totalmente distintos 

do planeado – não deixando de ser um processo muito interessante. 

Conhecer o histórico das turmas ao nível das habilidades motoras e modalidades 

já aprendidas, bem como o nível em que se encontravam contribuiu para que a 

definição de conteúdos fosse o mais real possível. No caso da Orientação, por 

ser a primeira experiência de todos os alunos, decidi que não introduziria todos 

os conteúdos previstos para o ano de escolaridade da minha TR, contrariando o 

programa nacional, por necessidade de adaptação ao contexto real. Outro 

exemplo de necessidade de adaptação para um nível inferior ao suposto foram 

as habilidades motoras que decidimos (NE) lecionar na UT de Ginástica de Solo 

na TP, por nenhum dos alunos ter tido anteriormente qualquer contacto com a 

modalidade, ao contrário também do que se prevê. Por outro lado, o facto de ter 

conhecimento da existência de alunos com capacidades gímnicas bastante 

desenvolvidas na minha TR, a UT de Ginástica Acrobática correspondeu a todas 

as habilidades motoras e conteúdos desenhados no programa nacional.   

Concluo, deste modo que, caso não tivesse noção do histórico das turmas, seria 

impossível o desenho de UT tão adaptadas ao verdadeiro contexto. 

 

4.1.2.1.3 Planos de aula: o melhor aliado no quotidiano do professor 

(estagiário) 

Metzler (2000) p. 121 aponta um aspeto que considero fundamental para o 

entendimento da importância do processo do planeamento, ao afirmar que um 

bom planeamento ao nível da UT facilita o planeamento de cada uma das aulas 

correspondentes. Assim como, na minha ótica, um bom planeamento anual 

simplifica a planificação de cada UT. Podendo-se daí, designar o planeamento 

como um processo interdepende.  
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Recordo-me também de ouvir os meus professores da faculdade frisarem o facto 

de que os PA são a ferramenta mais útil no dia a dia de um professor, qualquer 

que seja o tempo de experiência do mesmo, mas, mais indispensáveis ainda 

para aqueles que estão a realizar o seu EP. Este também é um facto corroborado 

no discurso de Metzler (2000), ao definir nas diretrizes de um processo de 

planeamento considerado realista a todos os níveis que devemos fazer um PA, 

planeamento de uma UT ou anual, primeiramente para nosso próprio proveito. 

Pois servem de auxílio desde o momento em que estamos a preparar a aula, 

como forma de estruturar e passar para concreto as nossas ideias, até ao final 

da mesma, quer como lembrete quando a memória nos falha, quer como local 

de anotações importantes sobre o decorrer da aula, aspetos de não correram 

como planeado, porquê, o que fazer para mudar, etc. Talvez tenha tomado 

atenção a este conselho dos meus professores e, com a prática pedagógica nas 

didáticas tenha aprendido e chegado à conclusão de que este documento 

poderia ter realmente vários papéis na vida de um docente e usei-o desde a 

primeira aula nas diversas funções (ver anexo 4). Foi um fantástico aliado no 

meu quotidiano e evolução.  

A estrutura de PA que usei ao longo do ano letivo foi alterando ligeiramente com 

o passar dos dias, sendo que a estrutura base adveio dos PA das didáticas. Usei 

o mesmo esqueleto para todas as UT (ver exemplo em anexo 3) e senti sempre 

que foi um forte apoio, quer pré aula, durante e após a mesma.  

Os PA ajudaram-me a pensar detalhadamente em cada parte da aula, em termos 

de horário, de quantidade e diversidade de material, nas habilidades motoras a 

serem introduzidas, exercitadas e/ou concluídas, nas diferentes regras que 

queria frisar e nos conceitos psicossociais que pretendia desenvolver mais 

especificamente. 

Porém, nem sempre me foi possível planear as aulas com tempo suficiente para 

refletir relativamente a cada pormenor. 

“… tive de alterar a aula que tinha planeado, sob pressão. Assim, foi-me 

possível concluir imediatamente que o planeamento de aulas apressadamente 

aumenta de modo significativo a margem possível para o erro.” 

(RS, 3ª semana – 16 a 20 setembro) 
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E, foi também nessas circunstâncias, em que me era “tirado o chão”, que eu era 

obrigada a pensar de forma mais rápida, que tinha de improvisar, aprimorando 

assim, esta que também considero ser uma característica importante num 

docente. 

“Consegui perceber que estas são situações mais comuns do que aquilo que 

eu gostaria. Entendi também que se eu me deixar levar pelo stress e pelo 

medo, quem sairá prejudicada sou eu, pois o facto de ser uma pessoa ansiosa 

e perfecionista, faz com que qualquer situação inesperada me coloque 

facilmente numa posição desconfortável e me torne vulnerável. Contudo, após 

estas duas semanas, já me sinto mais capaz de enfrentar a mudança em cima 

da hora e tenho a certeza de que me irá ajudar ao longo deste ano letivo. Ou 

seja, consegui retirar aspetos muito positivos de duas situações que me 

deixaram tão chateada. (…) Foi assim que se passou o dia e a semana – a 

improvisar, a refletir na ação. O balanço é positivo.” 

(RS, 4ª semana – 23 a 28 setembro) 

 

4.1.2.2 A importância curricular das modalidades coletivas: desafios na 

capacitação dos alunos para saberem jogar (Andebol vs Voleibol) 

Quando me apercebi que dentre as quatro possíveis escolhas de JDC, a turma 

preferiu Andebol e Voleibol, confesso… fiquei radiante. São as duas 

modalidades coletivas que mais gosto de praticar, as que melhor dominava 

teoricamente (questões táticas e técnicas) e tinham sido as duas didáticas 

(específicas I), que mais gostei. Além disto, a minha afinidade com Andebol é 

imensa, pela longa convivência enquanto espectadora de jogos de formação. 

Daí a minha previsão profícua.  

Estava onde sempre quis estar e ia começar por lecionar uma modalidade que 

adorava (Andebol). À semelhança do que já frisei anteriormente, o nível de 

aprendizagem da minha TR na UT de Andebol ficou muito aquém das minhas 

expectativas. Depois de muita reflexão, consegui concluir que, possivelmente 

foram diversos os fatores que originaram o insucesso, contudo, são cinco 

aqueles que considero mais determinantes para que não tenha conseguido 

promover o nível de aprendizagem pretendido.  
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Um deles é relativo ao facto de existirem problemas de convivência entre os 

alunos, várias questões de personalidades vincadas e difíceis e diferentes visões 

e perspetivas dos mais variados assuntos. Muito embora a PC me tivesse dado 

conhecimento de alguns problemas, existem sempre pormenores que não 

passam ou que podem passar despercebidos se a situação não despoletar a sua 

manifestação. Deste modo, a formação das equipas foi feita por mim, atendendo 

ao nível de qualidade técnica e tática que observei na AD e não com base em 

ligações afetivas ou o oposto (não tinha conhecimento das mesmas). Desta 

forma, a constituição das equipas não agradou à turma, mas, talvez por não 

prever tal situação ou simplesmente porque os alunos não transpareceram 

descontentamento, não tive qualquer impressão de que não eram do seu agrado, 

ou de que poderiam desencadear disfunções. Foi apenas na décima terceira 

semana de aulas que tive conhecimento das desavenças existentes na turma.  

“… após conversa com os alunos, apercebi-me da existência de problemas 

internos (entre os alunos), que segundo eles próprios, se constituíram a causa 

do mau ambiente na turma e consequente desmotivação e falta de empenho 

nas tarefas. Aquando desta perceção, tudo fez mais sentido, até porque 

segundo o que referem Ferreira e Rosado (2015) “as relações entre os 

estudantes podem influenciar, muito significativamente, o ambiente de 

aprendizagem;” tanto positiva, como negativamente. (…) Depois das várias 

conclusões que podem justificar a não aprendizagem, ou a aprendizagem mais 

lenta, declaro como mais urgente a resolução dos problemas relacionais 

internos, pois, na minha opinião, de nada adianta implementar novas 

estratégias de ensino ou novos tipos de tarefas se o ambiente entre os alunos 

se mantiver negativo.” 

(RS, 13ª semana – 25 a 29 novembro) 

A este nível não me foi permitido intervir como pretendia porque existiu apenas 

mais uma aula prática – a de AS; outro motivo penso que é concernente à minha 

forte afinidade com a modalidade que, por uma questão de zona de conforto, de 

julgar que seria simples, não estudei nem organizei o meu conhecimento 

adequadamente;  o desconhecimento relativo à modalidade por parte dos alunos 

e as robustas dificuldades técnicas não facilitaram em nada este processo de 
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E/A. Porém, penso que a principal razão para a aprendizagem reduzida se deve 

à seleção que realizei de situações de aprendizagem demasiado isoladas, 

demasiado direcionadas para um só conteúdo (o principal a desenvolver no 

momento), afastando-se, frequentemente, daquele que é o contexto de jogo. O 

PO teve um papel fulcral para que eu tivesse conseguido entender o cerne do 

problema (não existir evolução progressiva no Andebol). 

Por outro lado, e, porque cheguei à conclusão de que o meu entendimento 

relativo à escolha de situações de aprendizagem não estava adequado ao nível 

da performance dos alunos, nem ia ao encontro das necessidades e situações 

reais do jogo, sinto que houve um upgrade na minha conceção de ensino da EF 

e pensei a UT de Voleibol com uma perspetiva totalmente diferente. Tinha como 

principal objetivo conseguir observar melhorias no desempenho da turma como 

um todo ao nível técnico, mas pretendia essencialmente verificar avanços ao 

nível tático, expectava dinâmicas de equipa fluídas. Daí diversas preocupações 

da minha parte: a de elaborar uma UT mais “ampla” e flexível, que não me fizesse 

sentir na obrigação de introduzir os conteúdos tal qual como previsto, para que 

não me sentisse pressionada em seguir exatamente o planeado, evitando assim 

cair nos mesmos erros e, por me apoiar em Mesquita et al. (2017), ao afirmarem 

que o MAPJ defende a aprendizagem de novas habilidades técnicas, ditada 

pelas necessidades táticas do jogo. Ou seja, os conteúdos técnicos e táticos 

foram sendo introduzidos à medida que a evolução dos alunos o “solicitava”; a 

de ajustar situações de aprendizagem através da alteração do regulamento e do 

ajustamento das componentes criticas e critérios de êxito, como defendem 

Graça e Mesquita (2017) – tinha uma aluna na minha TR e vários na minha TP 

com dificuldades técnicas acentuadas, pelo que, em todas as tarefas que 

implicassem um gesto técnico, cujo aluno não dominasse e isso implicasse 

negativamente no fluxo do exercício, tinha o cuidado de criar componentes 

críticas e critérios de êxito distintos; mantinha a preocupação de permanecer 

extremamente atenta ao maior número de alunos possível, a fim de fornecer FB 

sempre que o julgasse benéfico e, essencialmente, tinha o cuidado de criar 

tarefas de aprendizagem que correspondessem o mais possível à necessidade 

tática e técnica dos alunos de aula para aula, sendo que estas eram realizadas 
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maioritariamente, em equipa, com o propósito de se gerar uma dinâmica interna 

cada vez melhor.  

Um outro aspeto que julgo ter detido um papel fundamental no sucesso deste 

processo de E/A, foi o facto de o MAPJ ser o Modelo de ensino que melhor 

conheço, com o qual me sinto mais à vontade, ao nível da sua implementação. 

Apraz-me proferir que foi devido à qualidade teórica, prática, organizativa e 

didática da docente da didática em causa, que incitou o meu interesse no 

modelo, entendimento e aplicação do mesmo ao longo das aulas. A conclusão 

que me é permitida retirar desta constatação é, tal como acredito e mencionei 

anteriormente, que o conhecimento profundo dos modelos de ensino ter-me-ia 

coadjuvado grandemente no ensino das restantes modalidades.  

O facto de ter cometido diversos erros ao longo da UT de Andebol, permitiu-me 

evoluir substancialmente ao nível didático, possibilitando, por sua vez um ensino 

de maior qualidade à minha TR.  

 

Quadro 3 – Constatações diferenciadoras do processo de ensino das diferentes modalidades 

  ANDEBOL VOLEIBOL 

Nível 
aprendizagem 

previsto  
(Programa 
Nacional) 

AVANÇADO; AVANÇADO; 

Nível 
aprendizagem 

abordado 
INTRODUTÓRIO; 

ELEMENTAR                                                                    
(quase avançado); 

Conhecimento 
prático da 

modalidade 

Nenhum (apenas por parte de uma aluna 
que praticou a modalidade durante 

poucos meses); 

Geral (todos os alunos conheciam na 
prática a modalidade e sete alunas 
praticavam-na em contexto de DE); 

Modelos de 
Ensino 

MID, MED; MAPJ, AC, MED; 

Estratégias de 
Aprendizagem  

Prof. demonstrava gesto técnico; 

Prof. pedia colaboração de alunos com 
boas qualidades técnicas e os mesmos 
demonstravam enquanto a prof. dava 

indicações; 

Prof. demonstrava situação de 
aprendizagem;  

Prof. pedia colaboração de alunos com 
boas qualidades técnicas e táticas e, 

enquanto a prof instruía a sit. 
aprendizagem, os mesmos 

demonstravam primeiro lentamente e de 
seguida à velocidade pretendida; 
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Sit. aprendizagem desenhada a pensar 
no desenvolvimento de um conteúdo 

(exercícios isolados); 

Sit. de aprendizagem desenhada para 
desenvolver determinado conteúdo, 

contendo especificidades de conteúdos 
já aprendidos e com transferência para o 

jogo; 

Instrução dirigida sempre à turma 
Instrução de sit. aprendizagem aos 

capitães de equipa e transmissão da 
mesma aos colegas 

Dossier de equipa constituído por:                                                 
- Calendário competitivo; 

- Sinalética árbitros; 

Dossier de equipa constituído por:                                                                  
- Calendário competitivo; 

- Sinalética árbitros; 
 - Roullement equipa arbitragem; 

 - Ficha de jogo; 
 - Ficha pontuação;                                                               

Organização das equipas pelos campos 
da responsabilidade da prof.; 

Organização das equipas pelos campos 
da responsabilidade dos capitães para 

início do jogo; 

Nenhuma estratégia de interação face-a-
face colocada em prática; 

Atribuição de um ponto de fair-play pela 
equipa de arbitragem e justificação 

perante a turma; 

Inexistência de ficha de jogo; 
Assinatura da ficha de jogo de ambos os 

capitães de equipa no final do jogo; 

 

 

4.1.2.2.1 A importância do Modelo de Aprendizagem Cooperativa (AC) para 

o envolvimento do aluno no processo de aprendizagem: 

valorização da aprendizagem do voleibol  

O Modelo de Aprendizagem Cooperativa foi um dos meus grandes aliados no 

processo de E/A na UT de Voleibol. Especialmente por ser um Modelo de Ensino 

cujas premissas se regem, tal como o nome indica pela aprendizagem 

cooperativa. Mas, especialmente pelo facto de defender que os professores 

podem melhorar as habilidades físicas, cognitivas, afetivas e sociais dos alunos 

através da criação de um ambiente de aprendizagem positivo e por afirmar que 

todos os alunos merecem programas de EF e atividade física de alta qualidade, 

ou seja, verdadeiramente inclusivos (Dyson, 2016). 

São cinco os elementos principais da AC, – convicções que constituem e 

estruturam o modelo em estudo. Abaixo, dissertarei acerca de cada um dos cinco 

elementos e explicarei de que forma contribuíram para o sucesso da 
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aprendizagem da minha TR, na modalidade de Voleibol. Não obstante, sintetizo, 

previamente cada um dos elementos que constituem este modelo de ensino: 

1. Interdependência positiva – trabalhar bem em equipa/ grupo;  

2. Responsabilidade individual – assumir a responsabilidade da sua própria 

contribuição e esforço; 

3. Interação face a face – ajudar os elementos da equipa/ grupo a aprender;  

4. Habilidades interpessoais e de pequenos grupos – ter a capacidade de 

trabalhar em conjunto, de negociar e de se comprometer pelo bem maior 

da equipa/ grupo;  

5. Processamento de Grupo – ter a capacidade de refletir criticamente sobre 

o desenvolvimento do grupo e levar as ideias avante. 

Dyson (2016) p.5, explica que a interdependência positiva dita que o sucesso só 

é alcançado quando os alunos trabalham juntos e contam uns com os outros 

para completarem a tarefa e que esta interdependência existe quando os alunos 

percebem que estão ligados aos membros do grupo de tal forma que não podem 

ter sucesso, sem que todos os elementos contribuam nesse sentido. Esta foi 

uma realidade observada em todas as ulas da UT de Voleibol, pois eu definia, 

em grande parte das situações de aprendizagem constrangimentos que 

obrigavam os pares e/ou as equipas a trabalharem juntos no mesmo sentido 

(e.g., quando uma das regras do jogo/ exercício era efetuarem três toques 

obrigatórios, ou só ser completado um ponto caso a equipa realizasse uma 

sequência de gestos técnicos – primeiro toque em manchete, segundo em 

passe, terceiro em remate). 

A responsabilidade individual consiste na necessidade de esforço e 

responsabilidade no cumprimento da sua parte da tarefa, a fim de atingir os 

objetivos do grupo e aprender algo no processo (Dyson, 2016). Na minha ótica, 

este é um aspeto já enraizado na minha TR, julgo que por serem quase todos 

muito competitivos e por existir rivalidade, geralmente dão o seu melhor. Não 

tendo verificado problemas de desmotivação por parte de nenhum aluno que o 

levasse a relegar alguma aula ou tarefa.  

O mesmo autor, entende que a interação face a face mostra a importância de 

que dentro de um pequeno grupo todos devem desempenhar papeis e ninguém 
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deve ser esquecido, contudo, pode e deve existir um líder, a pessoa que melhor 

consiga desempenhar o papel de encorajar e ajudar os colegas a alcançar o 

sucesso individual que, consequentemente contribui para o do grupo. Verificava-

se uma interação face a face nestas aulas quando chamava os líderes de equipa, 

lhes instruía a tarefa e estes tinham de a transmitir da melhor forma possível e 

corrigir/ajudar todos os elementos para que eu observasse o que tinha solicitado. 

Quando assim era, eu colocava “pressão” nos líderes, dizendo-lhes que tinham 

de dar o seu melhor na explicação dos exercícios, transmitia-lhes as principais 

componentes críticas e os critérios de êxito e circulava pelo pavilhão a garantir 

que os líderes exerciam o seu papel. Esta foi uma estratégia que me deu muito 

gosto de observar na prática, por considerar que resultou muito positivamente. 

Segundo o autor anteriormente referido, o quarto elemento remete para o uso 

frequente das Habilidades Interpessoais e de Pequenos Grupos e diz que essas 

habilidades são desenvolvidas através de tarefas em que os alunos participam 

e podem ouvir, tomar decisões compartilhadas, assumir responsabilidades, dar 

e receber feedback, liderar, seguir e encorajar uns aos outros. Este elemento era 

facilmente visível quando eu reservava os minutos finais da aula para que fosse 

atribuído um ponto de fair-play a uma das equipas, depois de decisão dos dois 

árbitros do jogo. Esta foi uma das minhas maiores apostas nesta UT. Decidi que 

era fulcral por existirem muitos problemas de convivência na minha TR que 

poderiam ser resolvidos ou atenuados através do diálogo. Resultante desta 

obrigatoriedade, deram-se momentos mais tensos, no entanto, considero que o 

resultado foi bastante positivo, pelo facto de existir um momento formal onde 

tinham de se ouvir, dialogar e respeitar, – experiência com a qual não estavam 

acostumados a lidar. 

O processamento de grupo, se frequente, regula o funcionamento atual para 

melhorar a eficácia futura do grupo. Este é compreendido como uma discussão 

reflexiva e orientada centrada no aluno, ou seja, orientada pelos alunos em vez 

de dirigida pelo professor, consistindo numa tarefa social e cognitiva, muitas 

vezes representada durante a aula de EF como "estratégia", pois espera-se que 

os alunos falem e criem uma estratégia ofensiva ou defensiva que lhes permita 

vencer (Dyson, 2016). Este elemento estava presente na fase em que eu cedia 
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cerca de cinco minutos antes do início do jogo, deixando ao encargo das equipas 

a organização dos jogos, nesta fase incentivava-os a juntarem-se e conversarem 

sobre a dinâmica que pretendiam. Contudo, confesso que não foi o elemento do 

AC no qual me centrei. Não por não considerar importante, mas talvez por estar 

mais focada no desenvolvimento das skis sociais da minha TR. 

Considero a implementação dos diferentes elementos principais do modelo da 

AC uma mais valia e uma grande diferenciadora da qualidade das minhas aulas 

do segundo período, em especial das aulas de Voleibol. Teria, com toda a 

certeza aprofundado mais o meu conhecimento acerca desde modelo de ensino 

e aplicado com mais vigor os aspetos que definem a AC, caso tivesse tido a 

oportunidade de continuar o meu EP presencialmente. 

 

4.1.2.3 Conhecimento Especializado do Conteúdo (CEC) do professor: 

análise do CEC do professor em desportos de invasão e de rede  

4.1.2.3.1 O Conhecimento Especializado do Conteúdo e o interesse que 

este me suscitou enquanto tema de estudo 

Anteriormente ao início do meu EP, o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

(CPC) era um tema em relação ao qual detinha um entendimento muito 

superficial. Porém, num dos primeiros encontros de EE com o PO, esse foi um 

assunto abordado e suscitou-me imediatamente interesse. Fui percebendo que 

existia alguma literatura disponível e li alguns artigos ao longo do meu EP, no 

entanto, sem qualquer foco se não o de ampliar o meu conhecimento teórico 

relativo à educação. Aquando da tomada de decisão dos temas a abordar no 

meu EP, decidi que este deveria fazer parte, por vários motivos, mas 

principalmente por ter feito parte dos meus temas de interesse no decorrer do 

meu EP. 

Dentre muitas conceções, o CPC pode ser definido através de quatro 

componentes: a) conhecimento dos objetivos de ensino de cada ano de 

escolaridade, (b) conhecimento da compreensão e/ou incompreensão dos 

alunos relativamente ao conteúdo lecionado (c) conhecimento sobre os materiais 

curriculares que podem ser usados para ensinar um conteúdo específico, nos 

vários níveis de ensino e, (d) capacidade de representar o conteúdo metafórica 
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e analogicamente, dar exemplos e criar atividades que servem para tornar o 

conteúdo compreensível para os alunos (Grossman, 1990). 

Posteriormente, Ball, Thames e Phelps (2008) realizaram um estudo, onde 

surgiu um modelo com duas categorias subjacentes ao CPC – uma relativa ao 

conhecimento do conteúdo e outra ao conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Anexo à primeira, podem evidenciar-se três domínios: a) o Conhecimento 

Comum do Conteúdo (CCC), que nada mais é do que o conhecimento que 

permite ao professor identificar se um aluno realiza ou não corretamente 

determinado elemento técnico ou tático; b) o Conhecimento Abrangente do 

Conteúdo (CAC) que consiste na consciência de que o conteúdo ensinado nos 

primeiros anos de escolaridade influenciará o sucesso do desempenho do aluno 

nos últimos anos de escolaridade e, c) o Conhecimento Especializado do 

Conteúdo (CEC) que, por sua vez e em comparação com o CCC, que possibilita 

ao docente avaliar a qualidade técnica de um remate em suspensão no andebol 

e identificar os erros cometidos, permite obter a solução para resolver o problema 

evidenciado.  

Tendo em conta o referido, surge o meu interesse por este tema de estudo, – 

após a lecionação dos JDC (Andebol e Voleibol) e de os resultados na 

aprendizagem das modalidades por parte da turma terem sido tão distintos. Mais 

concretamente, findada a UT de Andebol, foram inúmeras as conversas e 

reflexões com todos os elementos do NE (EE, PC e PO) no sentido de tentar 

perceber o motivo que explicava a diminuta evolução da performance dos alunos 

nesta modalidade. Até que chegamos à conclusão de que se devia, 

essencialmente, ao tipo de tarefas de aprendizagem apresentadas por mim aos 

alunos (demasiado isoladas, com pouca transferência para o jogo e pensadas 

para qualquer turma e não especificamente para a minha turma, para os meus 

alunos). Deste modo, surgiu a ideia de que análise do meu CEC, no âmbito do 

tipo de tarefas usadas em ambas as UT, poderia, de alguma forma, justificar a 

conclusão auferida – insucesso na modalidade de Andebol e sucesso da de 

Voleibol.  
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4.1.2.3.2 Objetivos do estudo 

O interesse em desenvolver esta temática no meu RE surge, precisamente no 

seguimento da minha PES, mais especificamente, no concernente à minha 

prática enquanto docente ao nível pedagógico e específico – promover 

aprendizagem nos alunos. 

Este pequeno estudo apresenta como principal objetivo entender se o CEC do 

professor, ao nível do tipo de tarefas utilizadas em duas UT distintas (Andebol e 

Voleibol), em períodos letivos também eles diferentes (primeiro e segundo), teve 

influência no nível da performance alcançada pelos alunos da minha TR.  

 

4.1.2.3.3 Codificação do CEC do professor 

Visto que até então não existia forma de avaliar o CEC do professor, Ward et al. 

2017 reuniu sete tipos de tarefas, que permitem a identificação rápida das 

diferentes situações de aprendizagem. 

Quadro 4 – Codificação dos tipos de tarefas 

T
A

R
E

F
A

S
 

Informação (I): Consiste naquela que é a tarefa inicial, na progressão de uma 
habilidade, que não pode ser classificada nas outras categorias (Rink, 1979). (e.g., 
vamos dar início à aula com autopasse e passe de frente para o colega); 

Extensão (E): É uma tarefa com a adição de um constrangimento relativamente à de 
informação (e.g., restringindo o espaço, a distância e/ou velocidade), logo com maior 
grau de dificuldade (Rink, 1979); 

Extensão - Aplicação (EA): Consiste numa tarefa de extensão com elevada 
transferência para contexto de jogo, cujo objetivo é aplicar a situação de aprendizagem 
em jogo (e.g., neste 4vs4, agora podem dar três toques) 

Refinamento (R): Refere-se a tarefas específicas, cujo propósito é o aprimoramento 
técnico ou tático (Rink, 1979), e.g., lembra-te de rematar sempre no ponto mais alto 
que a bola alcança. 

Refinamento - Aplicação (RA): Consiste numa tarefa de refinamento que decorre num 
contexto semelhante ao do jogo, onde o objetivo é aplicar a tarefa anterior em jogo, 
e.g., só rematas se conseguires prever que intersetas a bola no ponto mais alto do seu 
trajeto. 

Aplicação fora do jogo (AN): Centra-se na forma do movimento e especialmente 
quando este é usado, e.g., perceber quantos blocos efetivos  

Aplicação no jogo (AG): Corresponde à colocação do conteúdo lecionado na aula, em 
situação de jogo, onde não há especificação do foco, e.g., vamos agora jogar 4vs4. 
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Com base nesta definição, foram analisadas oito aulas de duas UT – quatro de 

Andebol e quatro de Voleibol. Lecionei dez aulas de Andebol e sete de Voleibol. 

Desta última teriam existido nove aulas, caso o período letivo tivesse terminado 

aquando do previsto, o que não se sucedeu, devido ao encerramento repentino 

e obrigatório das escolas devido ao COVID-19.  

No entanto, de um total de dezassete aulas, foram estudadas apenas oito (quatro 

de cada), a fim de agilizar o processo, mas preservando sempre a obtenção de 

resultados credíveis. Para isso, decidi, em conjunto com o meu PO que a forma 

de tornar a amostra o mais representativa possível seria escolher aulas segundo 

três critérios: a) não serem aulas dedicadas à avaliação, quer diagnóstica, quer 

sumativa; b) corresponderem a aulas cuja função didática seja a introdução e/ou 

exercitação de conteúdos; c) serem aulas mediais, ou seja, ambas após 

relativamente o mesmo tempo de início do período. 

Assim, fizeram parte do estudo as segunda (2ª), quarta (4ª), sétima (7ª) e nona 

(9ª) de um total de dez aulas de Andebol e as segunda (2ª), terceira (3ª), quinta 

(5ª) e sexta (6ª) de um total de sete aulas de Voleibol.  

 

4.1.2.3.4 Análise e discussão de dados 

Importa referir que não existiu implementação de qualquer programa ao longo 

da lecionação das UT de Andebol ou Voleibol.  Isto é, a comparação realizada a 

baixo advém da curiosidade de tentar entender, após observação dos diferentes 

resultados no desempenho da turma, se existe diferença significativa na escolha 

das tarefas relativamente a Andebol, que justifique a diferença na performance 

da turma nas modalidades. Especificamente, interessa verificar se o número de 

tarefas/ variantes e o tipo de tarefas em cada uma das UT divergiu 

significativamente e auferir, assim, conclusões. 

O quadro 10 apresenta o número de cada tipo de tarefa realizadas ao longo das 

quatro (4) aulas de Voleibol, de Andebol e a soma dos tipos de tarefas realizadas 

na totalidade das oito (8) aulas. Além disso, conseguimos visualizar também o 

número total de tarefas realizadas em cada grupo de aulas (quatro de Andebol 

e quatro de Voleibol), permitindo-nos, automaticamente percecionar a diferença 

existente. 
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É também possível observar a média de cada tipo de tarefas usadas em cada 

um dos três grupos de aulas identificados, assim como o seu desvio-padrão. 

Quadro 5 – Dados descritivos JDC 

Tipo Tarefa 
4 aulas de Andebol 4 aulas de Voleibol 

8 aulas                                    
(4 Andebol + 4 Voleibol) 

Nº tarefas M (DP) Nº tarefas M (DP) Nº tarefas M (DP) 

Informação 5 1,25 (0,50) 4 1,00 (0,00) 9 1,13 (0,35) 

Extensão 5 1,25 (1,50) 10 2,50 (2,08) 15 1,88 (1,81) 

Extensão-
Aplicação 5 

1,25 (0,96) 
3 

0,75 (0,50) 
8 1,00 (0,76) 

Refinamento 1 0,25 (0,50) 9 2,25 (0,96) 10 1,25 (1,28) 

Refinamento-
Aplicação 0 

0,00 (0,00) 
4 

1,00 (0,41) 
4 0,50 (1,07) 

Aplicação fora 
Jogo 0 

0,00 (0,00)  
2 

0,50 (1,00) 
2 0,25 (0,71) 

Aplicação no 
Jogo 4 

1,00 (0,00) 
4 

1,00 (0,00) 
8 1,00 (0,00) 

Total nº tarefas 20  36 
   

Nota: M (média); DP (Desvio-Padrão) 

 

A análise dos dados descritivos apresentados permite-me verificar que o número 

total de tarefas/ variantes utilizadas na modalidade de Voleibol excede em 

dezasseis (16) as de Andebol. Após constatação desta diferença, consegui 

justificá-la, quase que de imediato – a preocupação em adaptar as situações de 

aprendizagem mediante as dificuldades ou facilidades dos alunos (refletir na 

ação e atuar). E.g., existiam cerca de quatro alunos com maiores dificuldades 

técnicas, relativamente à turma, que impediam, muitas vezes, a concretização 

da tarefa por parte da equipa, devido à dificuldade de realizar o serviço por cima 

atrás da linha final, o que me levava uma permanente preocupação em permitir-

lhes o serviço por baixo, para que o exercício pudesse decorrer normalmente e 

todos conseguissem usufruir da aprendizagem esperada para aquela tarefa (que 

não era, no momento, o aprimoramento do serviço por cima.  
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Atenta na figura 2, julgo importante salientar duas situações – a pouca 

recorrência a tarefas de aprendizagem com caráter meramente informativo (I), 

mantendo-se reduzido ao longo, quer das aulas de Andebol, quer das de Voleibol 

(M=1,13). Por outro lado, aquele que corresponde ao tipo de tarefa à qual recorri 

constantemente ao longo das oito aulas analisadas foi a aplicação no jogo (AG), 

o que quer dizer que na totalidade das aulas existiu um momento dedicado à 

aplicação dos conteúdos aprendidos na aula, sem existir um foco específico. 

Relativo ao aumento progressivo de tarefas de refinamento (R) verificado nas 

aulas de Voleibol, este deve-se à necessidade de prática das habilidades 

técnicas adjacente à modalidade de Voleibol (Mesquita et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a figura 3, é percetível que relativamente às aulas de Andebol, as de 

Voleibol tiveram não só maior número de tarefas, como de tarefas de extensão, 

Figura 3 – Distribuição dos tipos de Tarefas pelas oito aulas selecionadas 

Figura 3 – Distribuição dos tipos de Tarefas pelas quatro aulas de cada UT 
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de refinamento (R), como passaram a ter tarefas com intencionalidade de 

refinamento aplicado num contexto próximo do de jogo (RA) e de aplicação fora 

do contexto de jogo (AN). Ou seja, significa que foram colocadas em prática 

situações de aprendizagem de cariz mais complexo, segundo o que defende 

Ward et al. (2017). 

 

4.1.2.3.5 Conclusões  

A análise de dados acima permitiu-me obter algumas conclusões. Estas referem-

se apenas ao meu processo de DP, tendo utilizado dados das minhas aulas, a 

fim de perceber se o tipo de tarefas que tinha colocado em prática em duas UT 

diferentes, mas comuns na componente coletiva desportiva, explicavam de 

alguma forma (tal como eu presumia) a diferença nos níveis de evolução e 

performance alcançados pelos alunos. Não atento que existam diferenças 

consideráveis no tipo de tarefas que justifiquem a aprendizagem mais 

significativa da modalidade de Voleibol, relativamente à de Andebol, por outro 

lado e, sem nunca antes ter cogitado esta possibilidade, o número de variantes 

(adaptação individual), com o intuito de amenizar o grau de insucesso por parte 

de alguns alunos, pode ser um fator responsável para a diferença que avaliei na 

aprendizagem dos alunos. 

Por um lado, este facto (não me parecer que os tipos de tarefa tenham ditado a 

diferença referida) faz-me voltar a ponderar o poder que os problemas 

relacionais podem ter tido neste processo de E/A, faz-me conjeturar que o 

principal problema pode nem sequer ter sido imaginado por mim ainda ou que, 

este devia ser um assunto a estudar de forma mais aprofundada, apoiada e 

científica (sugestão para investigação futura).  

Faz-me também refletir, por outro lado, sobre a importância da reflexão 

constante e de persistentes experiências na tentativa de encontrar a solução, 

através de várias suposições e testes na prática (“tentativa e erro” sem margem 

para lapsos grosseiros). 
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4.1.2.4 Ser professora (estagiária) no decorrer de uma pandemia: A 

necessidade de rentabilizar o processo de ensino-aprendizagem 

através dos meios digitais  

Não estava a ser um EP nas condições ideais, a troca de piso do pavilhão 

gimnodesportivo que deveria ter começado nas primeiras semanas do ano letivo 

e que apenas teve início em meados do primeiro período, obrigando-nos a 

planear as duas primeiras UT para decorrerem no exterior, correndo o risco de 

termos de nos adaptar rapidamente se as condições meteorológicas fossem 

adversas, – algo que aconteceu diversas vezes, estava a proporcionar-nos uma 

vivência de EP diferente daquela que os EE tinham tido nos anos anteriores.  

No entanto, estávamos longe de prever que o nosso seria o EP mais irregular da 

história dos EP. Estávamos longe de imaginar que todas as escolas do país 

encerravam no dia treze de março (a duas semanas do final do segundo período) 

e que só voltariam a abrir no ano letivo seguinte.   

Refiro algumas vezes, ao longo do meu RE a importância de aprimorar a 

capacidade adaptativa. Mas, se esta foi necessária ao longo de toda a minha 

vida académica, tinha chegado à “prova de fogo”. 

A incerteza que pairava no país, na minha EC, no nosso grupo de EF era imensa. 

Ninguém sabia muito bem como agir, o que pensar ou como se programar. As 

especulações eram vastas e claro que para os EE, em que o panorama já é, por 

si só, de mudança, de upgrade diário de conhecimento, eram dois os possíveis 

cenários: pânico por tudo voltar a mudar e não conseguir acompanhar a 

mudança ou, por outro lado, pensar de forma positiva e clara e enfrentar mais 

um desafio. Para mim, embora tenha existido um turbilhão de dúvidas e 

incertezas inicialmente, rapidamente entendi que restava-me dar o meu melhor 

para continuar a viver o meu EP da melhor forma possível.  

Nas diversas reuniões que o diretor da escola teve com os diferentes órgãos, 

foram várias as chamadas de atenção que ele fez, no sentido de preparar a 

comunidade escolar para o período atípico que se avizinhava. Contudo, houve 

um aspeto no qual colocou sempre maior ênfase – o bem-estar dos alunos. Mais 

importante do que seguir o planeamento, devíamos estar atentos aos nossos 

alunos, com o intuito de detetar algum problema, caso existisse. Viviam-se 
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tempos de muita mudança, de grande necessidade de adaptação e consequente 

stress e ansiedade. Nós, professores, enquanto educadores tínhamos, mais do 

que nunca, a obrigação de passar serenidade e segurança aos alunos. 

Principalmente porque, tal como dissertou Saha et al. (2020), a saúde mental 

das crianças podia ser influenciada de várias maneiras, pelo facto desta situação 

sem precedentes mudar a maneira como elas crescem, aprendem, brincam, 

interagem e gerem as emoções, especialmente a saúde mental de crianças com 

transtornos psiquiátricos pré-existentes, como a ansiedade, depressão, 

transtornos de humor e transtornos de comportamento (como era o caso de três 

alunas das cinco turmas da minha PC, que tinham desde há bastante tempo 

anorexia nervosa). 

Num estudo recente, o autor mencionado acima referiu algumas das estratégias 

que deveriam ser implementadas pelas escolas nesta fase de E@d. Acredito que 

teriam feito toda a diferença a nível nacional e até mundial a prática de 

mecanismos como: a existência de palestras online com o tema “saúde mental”, 

profissionais especializados disponíveis para ajudar os alunos a controlar o 

stress e fornecendo estratégias para saberem lidar com a realidade atual e, 

também muito importante, as escolas deveriam disponibilizar, continuamente, 

uma equipa técnica especializada em tecnologia, bem como tutoriais de 

aprendizagem de funcionamento das diversas plataformas disponíveis (definidas 

como as principais da escola) a fim de reduzir a angústia e frustração 

experimentada por alunos, professores e pais, por não dominarem as mesmas.  

O não domínio dos diferentes meios digitais e as condições adversas ao nível 

tecnológico (e.g., não existirem computadores no agregado familiar, ou apenas 

um, não haver internet ou a ligação ser fraca, etc.) acredito que tenham 

interferido vigorosamente com a saúde mental de muitos alunos, pais e 

professores da minha EC, em especial com a de inúmeros docentes (e.g., os 

que se encontram numa faixa etária mais evoluída e/ ou com condições 

financeiras menos propícias). Felizmente nenhum dos problemas referidos 

correspondem à minha realidade, contudo, tive conhecimento de vários cenários 

na minha EC: professores mais velhos com muita dificuldade em trabalhar via 

online, professores cujos cônjuges partilhavam a mesma profissão e só existia 
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um computador para ambos trabalharem, alunos sem computadores, sem 

câmeras, com ligação à internet que impedia ou dificultava as aulas síncronas, 

pais que não tinham o menor à vontade com os aparelhos eletrónicos, etc. Todas 

estas realidades seriam escusadas caso existisse uma equipa disponível a 

socorrer as diferentes entidades da comunidade escolar.  

Doravante, o plano anual previa a lecionação da UT de Dança e Ténis neste 

último período, contudo, atendendo à nova realidade – aulas virtuais, ténis 

deixou de ser uma opção pelas razões óbvias. No entanto, dança pareceu-nos 

perfeitamente lecionável neste novo formato e partimos para a idealização das 

várias aulas. Para que o processo de E/A pudesse ser eficaz e de qualidade 

(principal objetivo), tendo em conta o E@d, teríamos de acorrer a diferentes 

plataformas a fim de suprir a maioria dos entraves colocados por esta nova 

realidade.  

Foram quatro as plataformas digitais usadas por mim para lecionar as aulas do 

terceiro período – todas elas usadas com um objetivo específico (ver quadro 4). 

 

Quadro 6 – Utilização de diferentes plataformas digitais na lecionação das aulas do 3º período. 

  Utilização da plataforma digital Justificação da sua utilidade 

Zoom 
Aulas bissemanais síncronas de quarenta 

e cinco minutos. 

Momento bissemanal em que lecionava 
sincronamente, permitindo-me observar os 

alunos em tempo real (conversar e 
perceber o estado emocional deles), 

ensinar novos conteúdos e realizar um 
treino de vinte minutos que contribuía para 

o seu bem-estar físico e mental. 

Google 
Classroom 

Upload de todo o material necessário para 
o processo de E/A: planos de treino da 

semana; vídeos completos das 
coreografias; documento onde os alunos 
preenchiam a sua frequência cardíaca 
antes e após a realização da aptidão 
física; ficheiros com as músicas das 

coreografias. 

Possibilidade de uma organização de 
ficheiros úteis para os alunos; permanecer 

à sua disposição para consulta. 

WhatsApp 
Envio de um vídeo com a sua prestação 
do excerto coreográfico aprendido em 

cada uma das aulas. 

Perceção mais pormenorizada da 
performance e evolução dos alunos; 

possibilidade de emissão de feedback 
individualizado e detalhado. 
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E-mail 

Envio de informações relativas às aulas 
(avisos sobre o funcionamento das aulas 

de avaliação e sobre alterações de 
horário) e receção de relatórios de aulas 

(dos alunos com atestado médico) 

Plataforma mais formal e institucional, 
com a qual os alunos têm à vontade, 
permitindo-me uma maior certeza da 
visualização dos avisos que emitia. 

 

Estas plataformas online não tiveram apenas utilidade ao nível da lecionação 

das aulas e do processo de E/A propriamente dito, mas também na preparação 

do mesmo. Pois em tempo de pandemia, todos tivemos de ficar em casa, mas 

continuamos a ser EE e a necessitar da nossa PC, pelo que as reuniões 

semanais de NE mantiveram-se, o contacto diário com a PC manteve-se, a 

partilha de ideias e conhecimentos entre nós foi natural e ditou o excelente 

resultado que obtivemos (enquanto NE) do nosso trabalho com as TR. 

Passamos a viver um “novo conceito de EP” que nos possibilitou a vivência de 

uma experiência de lecionação distinta da habitual. Considero até que este EP 

não só nos habilitou para o ensino da EF aos ensinos básico e secundário como 

ao E@d. 

 

4.1.2.4.1 A linha ténue entre preservar a motivação dos alunos e garantir a 

aprendizagem de conteúdos “substantivos” da matéria de ensino: 

estratégias adotadas  

Atendendo às características do novo formato de lecionação e ao tempo 

reduzido de aulas síncronas (quarenta e cinco minutos duas vezes por semana), 

a instrução direta pareceu-me o método mais adequado para conseguir 

maximizar o tempo eficiente de prática e promover assim possibilidade de 

melhores performances aos alunos, pois desta forma foi-me possível emitir 

constantes feedbacks deixando os alunos mais confiantes e apoiados (Metzler, 

2000). Porém, pensei também que tendo em conta a individualidade a que 

estávamos sujeitos e o número de aulas a lecionar (vinte e uma), seria, 

obviamente mais positivo, os alunos não serem simplesmente submetidos à 

reprodução do que o professor executava, de forma a evitar a monotonia e 

possível consequente desinteresse por parte dos alunos. Foi então que surgiu a 

ideia de apresentar o desafio a alguns alunos (com experiência na dança) de 

criarem, eles próprios, uma coreografia num estilo com o qual se sentissem à 
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vontade e a apresentassem e ensinassem aos colegas. Lancei o desafio a quatro 

alunos, dos quais dois aceitaram com muito entusiasmo, ficando uma aluna 

responsável por criar uma coreografia de “hip hop” e outra de “rumba”. 

Porém, a UT de Dança foi iniciada com uma coreografia de “chá-chá-chá” criada 

e ensinada por mim. Este era o estilo de dança que seria lecionado na escola, 

caso existissem aulas presenciais, por isso decidimos que seria esse o ponto de 

partida, mas que vinte e uma aulas a “ver e reproduzir” a mesma coreografia e 

os mesmos passos seria muito desmotivante. Foi assim que surgiu a ideia de 

convidar os alunos para participarem de uma forma diferente neste processo de 

E/A, que iria causar na turma uma atenção acrescida por parte de todos (não só 

daqueles que iriam estar do lado de “professor”). 

Deste modo e tendo em conta a certeza de uma nova realidade (E@d) e de toda 

a implicação negativa que traria ao quotidiano dos alunos, nomeadamente no 

que concerne à diminuição dos estímulos experimentados nas aulas de EF 

presenciais, a aprendizagem de três estilos de dança diferentes seria um desafio 

estimulante, especialmente tendo em conta o formato das aulas – “ensino 

invertido”. 

As alunas em causa eram talentosas, mas acima de tudo muito responsáveis e 

aplicadas. Esse foi também o motivo que me levou a lançar-lhes o desafio, 

porque acreditava que aceitariam e que o encarariam com muito gosto e 

seriedade, tornando tudo simples, prazeroso para todas as partes envolvidas e 

fluído.  

O meu papel ao longo de cerca de dezasseis aulas foi o de criar um treino 

interessante para dar início à aula, trazer a melhor energia possível e, 

posteriormente, o de apoiar as alunas no ensino das coreografias. Conhecia de 

antemão a totalidade da coreografia e preocupava-me em observar com maior 

atenção a performance dos alunos, emitir feedbacks, perceber o grau de 

interesse e empenho dos alunos, guiar a aluna que estava no papel de 

professora quanto ao número de vezes que devia repetir os movimentos, quanto 

à velocidade dos mesmos e distância relativamente à câmera –  Tudo isto no 

sentido tornar a experiência o mais sublime possível. 
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“Este tipo de aulas, em que os passos são demonstrados por um aluno, 

permitem-me estar mais atenta aos movimentos dos alunos, conseguindo 

desta forma emitir algum feedback ao longo da aula síncrona, o que me tem 

parecido muito positivo para os alunos, pois conseguem melhorar no mesmo 

instante o erro que estavam a cometer.” 

(RS, 33ª semana – 12 a 15 maio) 

O resultado é esplendido. Decorreu tudo de forma muito positiva, muito natural, 

prazerosa e estimulante para todos os alunos. Os feedbacks que fui recebendo 

ao longo do período e que recebi no final do mesmo foram muito favoráveis, 

deixando-me com a certeza de que tomei as melhores decisões. E, como “cereja 

no topo do bolo” tive a evolução técnica da totalidade dos alunos, mas em 

particular daqueles que apresentavam muitas dificuldades e os quais nunca 

tinham tido sucesso em anos anteriores, nos moldes habituais, o aumento do 

gosto pelo exercício físico e constatação da sua importância, bem como a 

verificação de uma experiência de E@d muito agradável. Concluo, com isto, que 

extravasar conscientemente será sempre uma boa medida a implementar no 

ensino. 

Quisemos (NE) ir além do que os restantes docentes do grupo de EF estavam a 

fazer, não queríamos ser entertainers, nem professores de aulas de grupo típicas 

de ginásio. Queríamos manter a nossa missão – ensinar novos conteúdos, 

ensinar habilidades motoras, criar rotinas, manter rotinas. E, depois de tanto 

trabalho e dedicação perceber que cumprimos com o nosso propósito e, no 

caminho ter criado uma ligação professora-alunos de grandes afetos é realmente 

uma sensação fenomenal.  

“Esta experiência continua a ter um sabor agridoce – por um lado desejava 

muito estar a lecionar na escola, a realizar o meu EP da forma habitual, por 

outro lado tem-se revelado uma vivência muito enriquecedora a todos os 

níveis, comprovando uma vez mais a enorme capacidade de adaptação do Ser 

Humano.” 

(RS, 33ª semana – 19 a 21 maio) 
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4.1.3 Avaliação e aprendizagem: a minha evolução no sentido de usar a 

Avaliação Formativa (AF) como meio de informar a instrução  

Tal como fui referindo ao longo do meu RE, o principal objetivo de um professor 

é, ou deve ser elevar o processo de E/A ao seu expoente máximo. Eu referia, 

confiantemente, no início da minha formação inicial de professora, que o principal 

papel do docente consistia em ensinar os alunos. Mas, rapidamente entendi que 

ensinar não significa, por si só, aprender. Nós, professores podemos dar o nosso 

melhor, colocar em prática toda a nossa sabedoria pedagógica e didática e não 

conseguir incitar aprendizagem nos alunos, ou seja, não originar alteração no 

seu conhecimento, contrariando assim a minha ideia inicial. Desta forma, e a fim 

de tornar o processo de E/A num processo de qualidade eficiência, são várias 

as estratégias que os professores procuram implementar para que os alunos 

adquiram os conteúdos. Esses mecanismos vão desde o uso de diferentes tipos 

de instrução, a diferentes técnicas de gestão de aula, ao clima relacional, até ao 

controlo disciplinar. Além dos vários métodos referidos, é possível acrescentar 

mais um, – a avaliação.  

A avaliação consiste no processo de determinação da extensão com que os 

objetivos educacionais se concretizam. Guba e Lincoln (1981) consideram que 

a avaliação resulta de uma combinação entre uma descrição e um julgamento. 

Trata-se de recolher informação e de proceder a um juízo de valor, com o sentido 

de conduzir a uma tomada de decisão (Miras e Solé, 1992). A avaliação que 

pode e deve, na minha perspetiva, ser encarada como uma ferramenta para o 

professor, tem, normalmente, um peso cada vez mais acrescido, à medida que 

os anos de escolaridade vão passando, tornando muitas vezes, este que deveria 

consistir num processo benéfico para a aprendizagem dos alunos, precisamente 

no contrário. Garaça e Mesquita (2017) p.41 frisam também que o objetivo é que 

“… a avaliação seja autêntica em referências às situações de prática mais 

frequentemente utilizadas durante a aplicação do modelo e realizada ao longo 

do processo instrucional, isto é, não se destacando um momento único e 

definitivo de avaliação dos alunos.” 

Além de considerar importante que os professores encarem o processo de 

avaliação progressivamente menos formal, julgo que mais crucial ainda é a 
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capacidade que devemos aprimorar, em transmitir aos alunos a ideia de que a 

avaliação confere um papel importante no processo de aprendizagem de cada 

um, criando cada vez menos momentos formais e tensos.  

São muitos os estudos cujo tema consiste na “assessment for learning” (AL). 

Nesse sentido, Broadfoot et al. (2002) desenvolveram um esquema onde 

apresentam os dez princípios que orientam a prática docente, em que definem a 

“avaliação para a aprendizagem” como sendo um processo de busca e 

interpretação de evidências que apoiam professores a entender em que nível de 

aprendizagem os alunos se encontram, o que precisam de alcançar e qual a 

melhor forma de lá chegar. Dentre os dez princípios definidos pelos autores 

referidos, destaco quatro: a) a AL deve fazer parte do planeamento; b) a AL deve 

concentrar-se na aprendizagem dos alunos (como e o que aprendem); c) os 

alunos devem receber orientação construtiva sobre como melhorar; d) a AL deve 

promover o compromisso com os objetivos de aprendizagem e uma 

compreensão compartilhada dos critérios pelos quais são avaliados. 

Estes são os quatro princípios que destaco por acreditar que são os que 

realmente influenciam a aprendizagem dos alunos e, por me ter regido por eles 

durante a minha lecionação, especialmente ao longo do segundo período. Na 

UT de Voleibol, desprendi-me do planeamento ao ponto de servir como objetivo 

conseguir ensinar todos os conteúdos sensivelmente com aquela cronologia, 

mas cedendo maior abertura para a constante adaptação. Principalmente, 

porque me tinha apercebido (através da lecionação da modalidade de Andebol) 

que, forçar a linearidade do que tinha previsto levava a resultados negativos. 

Assim, planeava a aula seguinte, com base na avaliação da aprendizagem que 

realizava dos alunos na presente aula. Outro dos princípios mencionados que 

fez parte do meu dia a dia enquanto professora da minha TR e TP foi o facto de 

insistir sempre no objetivo de cada situação de aprendizagem e de fazer questão 

de explicar o que é que eu esperava de cada situação, referia também e de forma 

frequente o modo como poderiam alcançar melhor avaliação, possibilitando-lhes 

uma exercitação consciente. Na minha EC é ponto assente a partilha clara dos 

critérios de avaliação com os alunos. Permitindo-lhes ter conhecimento 
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detalhado da forma como serão avaliados e salvaguardarem a sua prestação, 

caso percebam que estão a ser alvo de injustiça.  

O segundo período teve um forte impacto no meu salto evolutivo. Esta perceção 

de que usar a AF como meio de informar a minha instrução trouxe inúmeros 

aspetos positivos. Não só no aumento da minha segurança quanto aos 

conteúdos e forma como lecionava (tudo fazia mais sentido do que no primeiro 

período, por saber que estava a ensinar exatamente o que os alunos precisavam 

para evoluir progressivamente), como, principalmente, para os alunos, pois, 

puderam vivenciar um período de grandes evoluções quanto à sua 

aprendizagem técnica e tática). 

Sinto que esta abertura, que permaneceu desde o primeiro momento do meu EP 

para com os meus alunos, adveio grandemente da visão que a minha EC possui 

acerca deste processo e, especialmente da perspetiva que a minha PC tem de 

tudo isto, considerando cada um dos princípios que frisei, indiscutivelmente 

essenciais na relação-professor aluno e, principalmente para a possibilidade de 

um processo de E/A justo e de qualidade.  Julgo que este é o motivo que me 

levou a ter uma experiência quanto à avaliação bastante positiva, não existindo 

qualquer episódio de dúvida, injustiça ou incerteza, quer da minha parte, quer da 

dos alunos. 
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5 PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE 

5.1 Participação na escola: impacto no meu entendimento da 

profissionalidade docente  

O primeiro ano de mestrado é fundamental. Não só para nos preparar para o EP, 

mas para criar muitos dos nossos entendimentos, vários dos quais não creio que 

mudarão ao longo da vida profissional (e.g., a minha paixão pela observação da 

prática desportiva de forma detalhada que adquiri na licenciatura através do 

interesse que se desenvolveu em mim e que julgo ser eterno). No entanto, o EP 

é crucial, quer para nos apresentar a realidade da docência ao nível pedagógico 

e didático, quer para entendermos as diferentes dinâmicas dos diversos 

docentes e retirarmos aprendizagens disso e, especialmente para sermos 

conhecedores das questões burocráticas de uma escola: do funcionamento dos 

vários serviços (biblioteca, secretaria, papelaria, reprografia, bar, etc.) e da 

perceção dos diferentes papéis que um professor pode somar (e.g., DT, 

coordenador de departamento, responsável por eventos, parte de um órgão 

direcional, etc.) 

Aquele que tive a sorte de acompanhar de forma mais próxima foi o cargo de 

DT, pelo facto de a minha PC ter uma direção de turma de décimo ano. Consegui 

seguir de perto o desenvolvimento do trabalho que um DT pode e/ou deve 

desenvolver com a sua turma. Através da minha experiência enquanto aluna, foi-

me possível constatar rapidamente que o papel da minha PC enquanto DT ia 

muito além daquele com o qual tive a possibilidade de presenciar (enquanto 

aluna). Foi também rapidamente que me fui apercebi da importância que este 

elemento da comunidade educativa detém na turma que gere, quer no sucesso 

escolar da mesma, quer no bom ambiente entre os alunos ou entre o conselho 

de turma e pais. É deveras um cargo difícil, que exige muita responsabilidade, 

muita dedicação e envolvimento (para que se cumpra de forma exímia). É 

também determinante a forma como se pretende resolver os problemas, à base 

da conversa individual ou dirigida à turma, recorrendo mais à tentativa de 

entender o lado do aluno, ou partir imediatamente para o contacto com o 
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encarregado de educação, etc. Penso que estas são decisões que têm de ser 

tomadas diariamente e que determinam a relação que o DT cria com os alunos 

da turma.  

No quadro 5 apresento as reuniões nas quais tive a sorte de poder estar sempre 

presente, com a curiosidade e entusiasmo que me são característicos. As 

reuniões são encaradas por muitos docentes e EE como “dispensáveis”, talvez 

até possa vir a encarar a situação dessa forma (espero que não), mas a presença 

nas diferentes reuniões foi sem dúvida uma mais valia na minha experiência 

enquanto professora estagiária, por ser algo que faz realmente parte da 

responsabilidade de um docente. Tendo em conta que estamos a vivenciar a 

experiência de sermos professores de EF durante um ano, faz, na minha 

perspetiva, todo o sentido que estejamos presentes nas diversas reuniões. 

Nunca foram uma “perda de tempo”. Foi, e.g., na primeira reunião de DT, dirigida 

pelo diretor da escola que tive noção do cargo de responsabilidade que é ser DT, 

foi então que entendi como é relevante para instituição o modo como cada DT 

gere a turma, interage com os alunos e, essencialmente, com os pais. Entendi, 

com isso, que os DT não servem apenas para transmitir informações aos pais 

sobre os alunos, mas que devem ser os primeiros a interessarem-se e 

participarem na evolução científica e emocional dos alunos.  

Relativamente a questões burocráticas, mais direcionadas para os diferentes 

planos existentes (PEE, o plano curricular de escola, de turma e de disciplina), 

conheci apenas dois (o PEE e o PCT).  Do primeiro referido já tive a oportunidade 

de refletir anteriormente no documento. No entanto, relativamente ao plano 

curricular de turma e aos seus projetos, tive algum conhecimento sobre o mesmo 

por ter sido apresentado em conselho de turma e aceite por nós (PC e EE) a 

proposta de contribuirmos para o desenvolvimento das “DAC” (Domínios de 

Autonomia Curricular), no sentido de passarmos o filme “A Rapariga 

Dinamarquesa” e proporcionar um momento de debate acerca das questões 

chave e consequente reflexão escrita individualizada. Aquando do planeamento 

anual e atendendo ao facto de o primeiro período tender a ser chuvoso e as 

previsões meteorológicas acentuarem essa probabilidade, decidimos que 

utilizaríamos duas aulas de uma semana do primeiro período em que a previsão 
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fosse de chuva. Esta foi uma forma de contribuir para o desenvolvimento de um 

dos projetos da turma, sem que o planeamento do ensino das modalidades fosse 

condicionado e ainda, que as aulas que perderiam qualidade pela falta de espaço 

para o normal decorrer das mesmas, não decorressem nesses moldes.  

 

Quadro 7 – Participação na escola no âmbito das reuniões existentes 

  ATIVIDADES PARTICIPAÇÃO EE 
APRENDIZAGENS / EXPERIÊNCIAS 

ADQUIRIDAS 

R
E

U
N

IÕ
E

S
 

Departam. 
Expressões 

3x 

Igual à de todos os docentes 
presentes: ouvir o que a 

coordenadora tinha a transmitir 
e comentar/ emitir opinião 

relativa a assuntos discutidos; 

Noção da existência de inúmeras questões 
burocráticas; Conhecimento das atividades 

no âmbito artístico; Perceção das 
diferenças de postura e vivência da 

lecionação relativamente aos docentes de 
ambas as áreas disciplinares; Convivência 

com vários docentes. 

Grupo EF 6x 

Igual à de todos os docentes 
presentes: ouvir o que a 

coordenadora tinha a transmitir 
e comentar/ emitir opinião 

relativa a assuntos discutidos; 

Conhecimento de diferentes entendimentos 
acerca da lecionação da EF; noção de 
como não quero ser no futuro ou, pelo 
contrário, aspetos que pretendia que 

ficassem retidos no meu ser profissional; 
convivência com os docentes de EF. 

Diretores 
Turma 

2x 

Igual à de todos os docentes 
presentes: ouvir as informações 

que o diretor tinha para 
transmitir. 

Perceção da solenidade destes momentos; 
Conhecimento dos aspetos importantes no 

papel de DT e, principalmente, da 
responsabilidade de o ser. 

Professores 3x 

Igual à de todos os docentes 
presentes: ouvir as informações 

que o diretor tinha para 
transmitir. 

Perceção da solenidade destes momentos; 
Noção da diversidade de assuntos a serem 

tratados nestas reuniões; Relevância do 
papel do diretor da escola. 

NE 

2x 
(se

man
a) 

Cada um referia os aspetos 
mais e menos positivos das 
suas aulas e das aulas dos 

restantes EE. 

Melhoria da capacidade reflexiva, de saber 
ouvir as críticas técnicas, táticas, de 

gestão, etc. (foram sempre construtivas); 
Criação de uma boa ligação EE-PC e entre 

EE. 

Direção 
Turma 

3x 

Participava nas reuniões dos 
pais que iam 

extraordinariamente à escola 
reunir com a DT, apontava 
aspetos que me pareciam 

importantes e conversava com 
a PC e passava-lhe a 

informação que tinha retido. 

Ajudou-me a ter noção da complexidade 
que é corresponder às exigências deste 

cargo, com mestria, atendendo às 
características da turma (e.g., Alunos com 

NEE, com anorexia nervosa, com 
dificuldades financeiras, com problemas 
familiares, etc.); da importância do DT no 

bom funcionamento e no sucesso da 
turma; da dificuldade que é conciliar o 

cargo de DT, com o de PC e ainda o de ser 
professora, mãe, filha e pessoa que 

necessita de descanso. 
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Pais 
Direção 
Turma  

3x 

Funcionávamos como 
assistentes da PC, apoiando da 

distribuição de documentos 
importantes; Na recolha de 

assinaturas de presença; Na 
transmissão de informação 

relevante previamente definida. 

Ajudou-me a ter noção da necessidade de 
prestar atenção à informação que é passa 
e da forma como é passada; de adequar o 

discurso perante o pai com quem 
conversamos (discurso mais simples, mais 

detalhado, mais lento, mas sucinto, etc.) 

Avaliação 
(TR) 

3x 

Assistia às reuniões com 
atenção; realizava 

apontamentos que julgava 
importantes (acerca dos 

alunos); intervinha sempre que 
tinha algo a dizer sobre o aluno 

ou situação em questão. 

Estas reuniões faziam-me sentir parte do 
conselho de turma; permitiam-me uma 

aproximação dos docentes da turma e a 
partilha de informação acerca dos alunos; 

fizeram-me perceber o quão fulcral é o 
conselho de turma para uma evolução 

progressiva e saudável, quer académica 
quer emocional, do aluno. 

 

5.2 Relação com a comunidade escolar: contribuição para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de EF da minha EC eram já minhas 

conhecidas, por ter o hábito de participar em muitas delas enquanto aluna. 

Contudo, o interesse, a curiosidade de vivenciá-las do “outro lado” era bastante. 

A alegria e o entusiasmo de poder organizar, participar e estar nestas atividades 

enquanto professora foram imensos. Contudo, claro que não foram só boas 

sensações e surpresas positivas. 

Estas são atividades de caráter voluntário e que, por os objetivos serem juntar a 

comunidade escolar num evento repleto de pessoas e fomentar o interesse dos 

alunos pela prática desportiva, a preocupação com a organização detalhada, 

criativa e que garantisse o maior sucesso deviam ser a principal premissa. No 

entanto, foi precisamente ao nível da organização que penso haver margem para 

evolução. A solução poderia estar na delegação da responsabilidade de 

coordenação destes eventos a um docente que não somasse outro cargo e, 

principalmente a alguém com vontade de inovar e trazer mais alunos para a 

prática desportiva. 

Segue-se o quadro 6 que resume as atividades desenvolvidas pelo grupo de EF 

ao longo deste ano letivo.  
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Quadro 8 – Participação na escola no âmbito das atividades desenvolvidas pelo grupo de EF 

  ATIVIDADES PARTICIPAÇÃO EE 
APRENDIZAGENS / EXPERIÊNCIAS 

ADQUIRIDAS 

D
E

S
P

O
R

T
IV

A
S

 G
R

U
P

O
 E

F
 

Dia Europeu 
DE 

A minha participação nesta 
atividade, tal como a da 

grande maioria dos 
professores, cingiu-se ao 

encaminhamento da minha 
turma ao evento e, 

posteriormente, à organização 
dos jogos de voleibol. 

Conhecimento de um estilo de dança que 
desconhecia, apresentado por um dos 

docentes de EF. 

Corta Mato 

Criação do cartaz de 
divulgação da atividade por 

parte do nosso NE; orientei e 
organizei dos alunos na zona 

de meta. 

Vivência desta atividade na qual sempre 
participei enquanto aluna, desta vez 
enquanto professora; Perceção da 

relevância de existir boa dinâmica de 
trabalho entre o grupo. 

Torneio 
Basquetebol 

3X3 

Tive a função de recolher e 
afixar todos os resultados dos 

jogos femininos.  

Vivência desta atividade na qual sempre 
participei enquanto aluna, desta vez 

enquanto professora; Perceção, uma vez 
mais, da relevância de existir boa dinâmica 

de trabalho entre o grupo. 

Mega Sprint, 
Lançamento, 
Km e Salto 

Criação do cartaz de 
divulgação da atividade por 

parte do nosso NE; 
Organização dos alunos na 
pista e do mecanismo de 

contagem de voltas da prova 
"km"; Acompanhamento dos 
participantes da minha TR 
durante a sua participação. 

Proporcionou-me a possibilidade de estar 
atenta e assistir a todas as provas, 

percecionando as inúmeras falhas e 
deficiências geral ao nível da técnica de 

corrida. 

Taça CNID 

Decorreu fora do espaço 
escolar; foram destacados 

apenas três professores que 
se encontravam fora de 

horário escolar, para 
acompanhar os nossos alunos 

Não detive qualquer experiência 

Torneio 
voleibol 4x4 e 

2x2 

ATIVIDADES CANCELADAS                                                                                                                                                      
COVID-19 - E@d 

Semana 
desportiva 

Sarau Gímnico 

Férias 
Desportivas 

 

Só se desempenha um papel de excelência enquanto docente se, na minha 

opinião, o profissional for interessado pelas atividades desenvolvidas no seio 

escolar. Estas ocorrem, habitualmente, no âmbito de dinamizar a escola e 

proporcionar aos alunos momentos de valor social, emocional, científico e 

criativo, ou seja, para lhes acrescentar algo, sempre. E, como ser professor nada 

mais é do que educar o aluno técnica, crítica e civicamente (na minha 
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perspetiva), sem a componente curricular que foge das rotinas escolares diárias 

ou sem atividades extracurriculares e recreativas, estaremos a criar mais um 

aluno, mais uma de tantas pessoas e não “A” pessoa, a personalidade “daquele” 

aluno. Faz, por isso e cada vez mais sentido, levar para o meio escolar a vertente 

social, desportiva, criativa e recreativa que tanta diferença faz no presente e fará 

no futuro. Sempre na esperança de serem formados, com o passar dos tempos, 

indivíduos mais únicos, mais independentemente empáticos, menos 

reprodutores e mais livres.  

Nesse sentido, fiz questão de participar ativamente em todas as atividades 

organizadas quer pelo nosso NE, quer pelo grupo de EF e mesmo pela escola/ 

outros departamentos (dentro das minhas limitações horárias). A baixo 

apresento um quadro que serve de resumo das atividades recreativas nas quais 

participei ao longo do meu EP e resumo brevemente a importância que tiveram 

no meu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

Quadro 9 – Participação na escola no âmbito recreativo/ extracurricular 

  ATIVIDADES PARTICIPAÇÃO EE 
APRENDIZAGENS / EXPERIÊNCIAS 

ADQUIRIDAS 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
S

 

Almoço 
Estagiários 

Partiu do nosso NE a iniciativa 
de realizarmos o almoço de 

EE; Tivemos a 
responsabilidade de convidar 

todos os EE e PC, assim 
como dirigir um convite ao 
Diretor; escolher e reservar 

um restaurante com ambiente 
indicado para o efeito. 

Possibilidade de estar de mais 
informalmente com o diretor da escola e com 
todos os PC; e de conhecer todos os EE que 
estavam a realizar o seu EP na escola, nas 

diferentes áreas curriculares (Português, 
Inglês, Espanhol, História e EF). 

"Amigo 
Secreto" 

Atividade desenvolvida na 
direção de turma da minha 

PC; todos nós (EE) tínhamos 
o nosso "amigo secreto" e 

participamos ativamente no 
desenrolar da mesma, 

oferecendo presentes e pistas 
que os fizessem chegar a nós. 

Permitiu-me uma aproximação da turma e 
viver alguns momentos descontraídos e 

leves com os alunos, sem nunca quebrar a 
barreira professor-aluno. 

Almoço e 
Lanches Natal 
com as turmas 

Dia em que foram os "amigos 
secretos” desvendados, 
através de uma troca de 

prendas, onde todos 
participamos; fui eu quem 

reservou o restaurante; 
estivemos presentes no 

almoço; 

Permitiu-me uma maior aproximação da 
turma e descontrair juntamente com os 

restantes docentes da turma e interagir com 
os alunos mais informalmente, sem nunca 

quebrar a barreira professor-aluno. 
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Aula Zumba - 
Onda Rosa 

Adquiri a t-shirt alusiva ao 
evento e participei na aula de 

Zumba. 

Fiz questão de estar presente no evento que 
revertia a favor dos doentes com cancro de 
mama, pelo que, fiquei mais sensibilizada 

pelo tema, por ter existido uma breve partilha 
de conhecimento acerca desta doença por 

parte da professora organizadora. 

Jantar Natal 
O nosso NE participou no 

espetáculo de Natal com uma 
coreografia. 

Permitiu-me, uma vez mais, uma maior 
aproximação dos docentes, desta vez, com 

alguns que ainda não tinha tido a 
oportunidade de conviver; percebi o quão 

importante é a relação positiva entre 
docentes de todas as áreas curriculares 

 

5.3 O papel do nosso NE no dinamismo da comunidade educativa 

Foi poucas semanas após o arranque do ano letivo que o diretor da escola teve 

reunião com os PC responsáveis pelos NE existentes na minha EC. Nesse 

encontro quis salientar a importância da nossa participação ativa e dinâmica na 

comunidade escolar como um forte meio de evolução profissional diferenciada.  

Tendo isto em conta e o convite por parte das DT das nossas TR a colaborar nas 

DAC, começamos a conversar e pensar sobre a forma como poderíamos 

contribuir para o dinamismo da escola e, simultaneamente para o nosso 

crescimento profissional e pessoal. Foram surgindo algumas ideias e, nas 

dezenas de horas que passávamos juntos (NE e PC) começaram a formar-se 

planos cada vez mais concretos e começamos a trabalhar no sentido de 

desenvolver três iniciativas ao longo do ano letivo. Tendo a última acabado por 

não se realizar. 

Estas atividades e, principalmente o processo de realização das mesmas não só 

me enriqueceu ao nível teórico (temas abordados) como, essencialmente, no 

que concerne ao conhecimento da necessidade existente de garantirmos o 

cumprimento de inúmeros quesitos (questões burocráticas) e recorrer a diversas 

entidades para que o evento pudesse decorrer livremente. 

A baixo (quadro 8) descrevo o âmbito de cada uma das iniciativas.
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Quadro 10 – Iniciativas do NE no âmbito da nossa participação na comunidade escolar 

  Título Parceria Âmbito 
Público 

Alvo 
Aprendizagens retiradas 

Sessões de 
Esclarecimento 

Conhecer para 
Vencer: 

particularidades e 
benefícios do 

exercício físico em 
doentes oncológicos 

ISCE (Instituto Superior Ciências 
Educativas) na pessoa do professor 
Carlos Soares (professor no ISCE e 
investigador integrado no núcleo de 

investigação em desporto e exercício 
físico) 

Iniciativa inserida no 
âmbito do DAC (Domínio 
de Autonomia Curricular) 

Alunos do 
11º ano 

Desta primeira iniciativa que o nosso 
NE realizou, retirei: a noção da 

complexidade implícita na organização 
deste tipo de eventos (de reduzida 
dimensão); interação mais próxima 
com o diretor da escola e com os 
funcionários que nos apoiaram na 

organização;  

O pepel insubstituível 
do exercício físico na 
luta e recuperação do 

cancro de mama. 

Mama Help na pessoa da professora 
Sílvia Rodrigues (atual responsável 
do departamento de Exercício Físico 

da Associação) 

Alunos do 
11º ano 

Não foram retiradas quaisquer 
aprendizagens, pois devido ao 

encerramento das escolas, não nos 
foi possível levar avante esta 

sessão. 

Ação de 
Formação 

Catalisadores de 
Aprendizagem: 

Métodos e 
estratégias em 

contexto de aula 

ESP (Escola Secundária de Penafiel) 
na pessoa do professor Arlindo 

Gomes (docente na ESP e treinador 
de futebol) e Escola de futebol 

DRAGON FORCE na pessoa do 
professor Vítor Moreira 

(Coordenador Técnico Geral no FC 
Porto-Futebol, SAD.) 

Iniciativa integrada na 
formação de professores 
do CFAEPPP (Centro de 
Formação da Associação 
de escolas de Paços de 

Ferreira, Paredes e 
Penafiel) 

Docentes 
e 

treinadores  

Desta segunda iniciativa consegui tirar 
diferentes ilações: o trabalho em 

equipa pode resultar em algo quase 
perfeito; a importância de atender a 

cada pormenor, quer burocrático, quer 
organizativo; foi-me possível relembrar 

muitos conteúdos importantes 
relacionados com o treino desportivo. 
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6 CONCLUSÕES E PRESPETIVAS FUTURAS 

Julgo ser comum a sensação de dever cumprido aquando da finalização de um 

ciclo de estudos ou de algo ao qual alguém se propõe. Creio também que esta 

sensação que se caracteriza, essencialmente, pela satisfação é tanto maior, 

quanto mais elevado for o nível de entrega da pessoa em relação à situação em 

causa. De forma mais concreta, mas ainda assim com um grau de abstração, 

refiro-me à concretização do meu sonho académico-profissional. É uma vontade 

vincada e remota, tal como refiro no início da redação deste RE, a de incorporar 

o mundo do Desporto aquando do ingresso na faculdade. Essa constitui-se numa 

indubitável escolha desde o momento em que percebi que “Ciências do 

Desporto” me permitiria, mais tarde ser professora de EF. O facto de ser natural 

de um concelho pertencente ao distrito do Porto e de me ter apercebido, algures 

em meados do terceiro ciclo, que a melhor faculdade de Desporto do país se 

encontrava a cerca de trinta quilómetros da minha residência, proporcionou-me 

não só a certeza da área profissional que seguiria, como o local exato onde me 

queria formar. 

No início da aventura no MEEFEBS procurei informar-me quando à existência 

ou não de um protocolo de estágio da faculdade com a escola secundária da 

minha área de residência (na qual fui aluna durante três anos e que me permitiu 

alcançar o objetivo de ingressar na minha primeira opção). Após confirmação, o 

meu habitual entusiasmo ganhou mais dimensão. No primeiro ano deste cinclo 

de ensino, dediquei-me academicamente, mais do que nunca, para que não 

restasse hipótese de não realizar o meu EP onde pretendia. Encontro-me, neste 

momento a findar o meu segundo ciclo de estudos na FADEUP, na minha 

faculdade de eleição, na faculdade que me acolheu e onde me desenvolvi 

enquanto estudante e pessoa, tornando-me naquela que sou hoje.  

Tenho a sorte de estar a finalizar uma das fases mais importantes da minha vida, 

após cinco anos de momentos inesquecíveis, de muita aprendizagem com os 

melhores dos melhores, e sinto-me realizada por, principalmente, ter tido a 

oportunidade de lecionar na minha EC, naquela que, depois deste EP continua 

a corresponder ao meu sonho de concretização profissional. Vivi um dos 
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melhores e mais difíceis anos da minha vida, ao longo do qual me foi permitido 

errar, aprender e ser feliz.  

Nem mesmo a pandemia me fez desanimar. Dei o melhor de mim a cada hora 

de lecionação, a cada hora de reflexões com o meu NE, a cada participação em 

atividade.  

Aprendi a minha profissão de sonho em condições adversas e sinto que adquiri 

uma bagagem contribuirá na minha ascensão enquanto profissional. 

Aguardo, ansiosamente, o momento em que poderei fazer parte do grupo 

docente de uma escola em Portugal, de um grupo de EF, que poderei ser a 

professora “Catarina Pinto” e de contribuir afincadamente para a legitimação da 

EF e para a elevação progressiva desta disciplina que me fascina. 

Até lá, continuarei o meu caminho enquanto profissional do Desporto, com a 

certeza de que, para onde quer que a vida me leve, a minha área profissional 

não deixará nunca de ser o Desporto e levarei sempre o bom nome da FADEUP 

nas minhas práticas profissionais. Estou certa de que, por onde quer que passe, 

honrarei a minha faculdade do coração. 
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 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1 1 1 

2º F 2 2 2 1 

3ª F 3 1 AND 3 AND 3 VOL 
2 AUTO E 
HETERO AV 

4ª F 4 2 4 
1Ano 
Novo 

4 1 3 

5ª F 5 3 5 2 5 2 
4 Fim 3ºP 
(9º, 11º, 12º) 

6ª F 6 4 ORI 1 6 ORI 3  6 GA 3 
1 Dia do 
Trabalhador 

5 

S 7 5 2 7 4 1 7 4 2 6  

D 8 6 3 8 5 2 8 5 3 7 

2º F 9  7 4 9 
6 Início 
2ºP 

3 9 6 4 8 

3ª F 10 Início 1ºP 8 AND 5 AND 10 AND 7 VOL 4 VOL 10 VOL 7 
5 SEMANA 
DESPORTI. 

9 Fim 3ºP 
(Restantes)  

4ª F 11 9 6 11 8 5 11 8 6 
10 Dia de 
Portugal  

5ª F 12  10 7 12 9 6 12 9  7 
11 Corpo de 
Deus 

6ª F 13 APRES. 11 ORI 8 ORI 
13 AUTO E 
HETERO AV. 10 GA 7 GA 13 GA 

10 sexta-
feira Santa 

8 SEMANA 
DESPORTI 

12 

S 14 12 9 14 11 8 14 11 9 13 

D 15 13 10 15 12 9 15 12 Páscoa 10 
14  
 

2º F 16 14 11 16 13 10 16 13 11 
15 Início 1ª 
fase Ex Nac 

3ª F 17 AD VOL. 15 AND 12 AND 
17 TORNEIO 
BASQUET. 14 VOL 11 VOL 17 VOL 

14 Início 3ºP 

DAN 
12 DAN 16  

4ª F 18 16 13 18 15 12 18 15 13 17  

5ª F 19 17 14 19 16 13 19 16  14 18  

6ª F 20 AD AND. 18 ORI 
15 CORTA-
MATO 

20 17 GA 
14 MEGA 
SPRINTER 20 GA 17 TÉN 15 TÉN 19  

S 21 19 16 21 18 15 21 18 16 20 

D 22 20 17 22 19 16 22 19 17 21 

2º F 23 21 18 23 20 17 23 20 18 22 

3ª F 24 AND 22 AND 19 AND 24Natal 21 VOL 18 VOL 

24 AUTO E 
HETERO 
AV. 

21 DAN 19 DAN 23 

4ª F 25 23 20 25 22 19 25 22  20 24 

5ª F 26 24 21 26 23 20 26 23  21 25 

6ª F 27 DE 25 ORI 22 ORI 27 24 GA 21 GA 
27 TORNEIO 
VOLEIBOL 24 TÉN 22 TÉN 26 

S 28 26 23 28 25 22 28 25 23 27 

D 29 27 24 29 26 23 29 26 24 28 

2º F 30 28 25 30 27 24 30  27 25 29 

3ª F 

 

29 AND 26 AND 31 28 VOL 25 31 28 DAN 26 DAN 30 

4ª F 30 27  29 26 

 

29 27 

 

5ª F 31 28  30 27 30 28 

6ª F 

 

29 ORI  31 GA 28 GA 

 

29 TÉN 

S 30   29 30 

D     31  

 

Anexo 1 – Planeamento Anual 
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Anexo 2 – Cartaz Corta-Mato 
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UNIDADE TEMÁTICA ⁞ VOLEIBOL ⁞ 11ºA 

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

90' 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Passe de Frente I E E E E E E

Posição Base I E E E E E E

Serciço p/ Baixo ─ ─ E E E E E

Manchete ─ ─ I E E E E

Remate em Apoio ─ ─ ─ I E E E

Posição Baixa 

(Defesa)
─ ─ I E E E E

Serviço p/ Cima ─ ─ ─ I E E E

Bloco ─ ─ ─ ─ I E E

Ocupar o Espaço ─ I E E E E E

Prosseguir ─ ─ I E E E E

Transição ─ ─ ─ I E E E

Ajustamento ─ ─ ─ I E E E

Retorno ─ ─ ─ ─ I E E

Jogo 4 x 4 ─ ─ I E E E E

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Condição 

Física
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Legenda:

10/mar 17/mar

VOLEIB
OL

Ano letivo (2019/2020) 07/jan 21/jan 28/jan 04/fev 11/fev 18/fev

Espaço

Tempo

Aula

03/mar

Ha
bi

lid
ad

es
 M

ot
or

as

AD - Avaliação Diagnóstica; I - Introdução; E - Exercitação; C - Consolidação; AS - Avaliação Sumativa

ASC

Cap. Cond. e Coord.

Concei. 

Psicoss.

Respeito

Empenho

Cooperação

Autonomia

Cultura 

Desportiva

Terminologia específica

Regulamento

Tá
tic

a
Té

cn
ic

o-
Tá

tic
a 

In
di

vi
du

al

Anexo 3 – UT Voleibol 
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Anexo 4 - Plano de aula UT Voleibol 
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Anexo 5 – Cartaz "Mega" 

 

Anexo 6 – Cartaz "Mega" 

 

Anexo 7 – Cartaz "Mega" 

 

Anexo 8 – Cartaz "Mega" 
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Anexo 9 – Cartaz "Sessão Esclarecimento" 

 

Anexo 10 – Cartaz "Sessão Esclarecimento" 

 

Anexo 11 – Cartaz "Sessão Esclarecimento" 

 

Anexo 12 – Cartaz "Sessão Esclarecimento" 
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Anexo 13 – Diploma participação Sessão Esclarecimento 

 

Anexo 14 – Diploma participação Sessão Esclarecimento 

 

Anexo 15 – Diploma participação Sessão Esclarecimento 

 

Anexo 16 – Diploma participação Sessão Esclarecimento 
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Anexo 17 – Cartaz “Ação Formação” 

 

Anexo 18 – Cartaz “Ação Formação” 

 

Anexo 19 – Cartaz “Ação Formação” 

 

Anexo 20 – Cartaz “Ação Formação” 
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Anexo 21 – Diploma participação Ação Formação 

 

Anexo 22 – Diploma participação Ação Formação 

 

Anexo 23 – Diploma participação Ação Formação 

 

Anexo 24 – Diploma participação Ação Formação 
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Balizas 
(pontos) 

Questões / Sopa de Letras / Curiosidades Símbolos 

1 

Qual a duração de um jogo de voleibol? 
R: Um jogo de voleibol não é definido por tempo, mas sim por 
sets. 

! 

2 

Num jogo de voleibol, os jogadores saltam, em média, 
entre 60 a 80 vezes. É por isso importante que o reforço 
muscular e articular dos membros inferiores tenha uma 
atenção especial em cada treino. 

- 

3 

Durante o jogo, caso a bola bata no teto, é considerado “bola fora”, 
ou a equipa repete a jogada? 

R: É assinalada “bola fora” 

? 

4 

Faz corresponder cada uma das letras ao nome da falta que 
cada imagem retrata: 

Rede tocada - ___ ; Bola fora - ___; Transporte da bola - ___; 4 Toques - ___; 

Bola dentro - ___; 2 Toques - ___; Penetração do campo adversário - ___; 

“” 

5 
O jogo com maior duração ao nível profissional foi a final 
dos Jogos Olímpicos de 1976, onde a Polónia e a União 
Soviética jogaram durante 4 horas e 36 minutos.  

Ç 

6 

A rotação dos jogadores é feita em que sentido? E qual o jogador 
responsável por realizar o serviço? 
R: No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Pelo 
defesa direito. 

~ 

7 
É permitido blocar o serviço da equipa adversária? 
R: Não. 

^ 

 INSTRUÇÕES / AVISOS: 

- Para que as seguintes respostas possam ser validadas, é 

OBRIGATÓRIO que assinalem, a baixo, o símbolo que encontram nas 

respetivas balizas (pontos). 

- As questões são SEMPRE sobre jogos de voleibol ao nível federado 

/ sénior. 

 

 INSTRUÇÕES / AVISOS: 

- Para que as seguintes respostas possam ser validadas, é 

OBRIGATÓRIO que assinalem, a baixo, o símbolo que encontram nas 

respetivas balizas (pontos). 

- As questões são SEMPRE sobre jogos de voleibol ao nível federado 

/ sénior. 

 

 INSTRUÇÕES / AVISOS: 

- Para que as seguintes respostas possam ser validadas, é 

OBRIGATÓRIO que assinalem, a baixo, o símbolo que encontram nas 

respetivas balizas (pontos). 

- As questões são SEMPRE sobre jogos de voleibol ao nível federado 

/ sénior. 

 

 INSTRUÇÕES / AVISOS: 

- Para que as seguintes respostas possam ser validadas, é 

OBRIGATÓRIO que assinalem, a baixo, o símbolo que encontram nas 

respetivas balizas (pontos). 

- As questões são SEMPRE sobre jogos de voleibol ao nível federado 

/ sénior. 

Equipa: _____________________________________________________. 

Nomes / Nº: __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                   __________________________________________;______. 

                   __________________________________________;______. 

                       
__________________________________________;______. 

 
                                                                   

 

Equipa: _____________________________________________________. 

Nomes / Nº: __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                   __________________________________________;______. 

                   __________________________________________;______. 

                       
__________________________________________;______. 

 
                                                                   

 

Equipa: _____________________________________________________. 

Nomes / Nº: __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                   __________________________________________;______. 

                   __________________________________________;______. 

                       
__________________________________________;______. 

 
                                                                   

 

Equipa: _____________________________________________________. 

Nomes / Nº: __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                     __________________________________________; ______. 

                   __________________________________________;______. 

                   __________________________________________;______. 

                       
__________________________________________;______. 

 
                                                                   

Anexo 25 – Ficha apoio ao percurso Orientação 

 

Anexo 26 – Ficha apoio ao percurso Orientação 

 

Anexo 27 – Ficha apoio ao percurso Orientação 

 

Anexo 28 – Ficha apoio ao percurso Orientação 
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8 

 
A seguinte imagem, traduz o gesto 
correspondente a: 
“AUTORIZAÇÃO PARA SERVIR” ou 
“EQUIPA A SERVIR” 
(rodeia a resposta que julgas ser a correta) 

& 

9 

Quantos árbitros, juízes e marcadores constituem uma equipa de 
arbitragem, num jogo de voleibol? 
R: 2 árbitros e 4 juízes de linha e 2 marcadores. 

; 

10 

Ganha o set, a primeira equipa que completar 27 pontos. 
Verdadeiro ou Falso? 
R: Falso. 25 pontos.  

: 

11 
Sabias que para as Competições Mundiais e Oficiais 
FIVB a iluminação da área de jogo deve ser 1000 a 1500 
lux, medida 1 m acima da superfície de jogo.  

, 

11 

No voleibol, quando a equipa adversária é penalizada, é ponto 
para a outra equipa? 
R: Sim. 

… 

12 

Tendo em conta a imagem acima, identifica cada uma das zonas e 
linhas do campo de voleibol: 

1-Zona de defesa; 

2- Zona de ataque; 

3- Linha central; 

4- Linha de fundo; 

5- Linha de defesa; 

6- Zona Livre; 

7- Zona de Substituição. 

/ 

13 

Apelando ao  teu conhecimento acerca da modalidade (voleibol), 
ao que correspondem as palavras formadas no cartão de controlo? 
 
R: Earvin Ngapeth, considerado o melhor jogador de voleibol 
do mundo da atualidade. 

(…) 

 

 

                                                      7 

 

                                                          3 

 

    4            2               5                         1 

                                                                                           

6 

                                             

                                               

                                          

 

 

 

                                                      7 

 

                                                          3 

 

    4            2               5                         1 
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Anexo 29 – Balizas aulas UT Orientação 

 

Anexo 30 – Balizas aulas UT Orientação 

 

Anexo 31 – Balizas aulas UT Orientação 

 

Anexo 32 – Balizas aulas UT Orientação 
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Anexo 33 – Planos de aula com anotações 

 

Anexo 34 – Planos de aula com anotações 

 

Anexo 35 – Planos de aula com anotações 

 

Anexo 36 – Planos de aula com anotações 
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Anexo 37 – Mapa 1ª aula Orientação 

 

Anexo 38 – Mapa 1ª aula Orientação 

 

Anexo 39 – Mapa 1ª aula Orientação 

 

Anexo 40 – Mapa 1ª aula Orientação 
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Anexo 41 – Grelha avaliação sumativa 6ºC (TP) 

 

Anexo 42 – Grelha avaliação sumativa 6ºC (TP) 

 

Anexo 43 – Grelha avaliação sumativa 6ºC (TP) 

 

Anexo 44 – Grelha avaliação sumativa 6ºC (TP) 
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Anexo 45 – Exemplo plano de treino E@d 

 

Anexo 46 – Exemplo plano de treino E@d 

 

Anexo 47 – Exemplo plano de treino E@d 

 

Anexo 48 – Exemplo plano de treino E@d 
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Equipas Nomes Aula nº1 Aula nº2 Aula nº3 Aula nº4 Aula nº5 Aula nº6 TOTAL Quizz

Ana Sofia 20 16,25

Afonso Bessa 20 16,25

Ariana Rocha 20 16,25

Maria Pinto 20 16,25

Rodrigo Sousa 18 15,25

Sérgio Gomes 18 15,25

Ana Dias 20 16,65

Filipa Martins 20 16,65

Sofia Monteiro 19,8 16,55

Maria Moura 18 15,65

Mateus Carvalho 20 16,65

Rodrigo Mota 20 16,65

Ana Barbosa 18 14,4

Ana Catarina 18 14,4

Lara Leal 18 14,4

Mariana Oliveira 20 15,4

Rúben Ferreira 20 15,4

Ana Rita 16 15

Filipa Sousa 20 17

Gonçalo Ribeiro 16 15

Inês Lapa 20 17

Jacinta Rocha 20 17

Maria Catarina B. 20 17

LEGENDA

338                 

4

379                   

4

17            

14,2 v

1; 2; 3; 4 - Pontuação segundo a qualificação.

TOTAL 

(Média)*

317,5             

1

359,5               

3

345                    

3

110                       

4

310                 

3

356,5                               

2

16             

13,3 v

330                

2

318                  

2

294                           

1                   

60                         

1

351,5                      

3

380                 

4

316              

2

90            

2

279              

1

Equipa 4

Equipa 3

Equipa 2

Equipa 1

AVALIAÇÃO SUMATIVA - ORIENTAÇÃO - 11ºA

Ano Letivo 2019/2020

391        

4

352         

4

316                 

1

100                

3

298          

2

319,5              

1

15      

12,5 v

PONTUAÇÃO

369                          

3

13           

10,8 v

Anexo 49 – Avaliação Sumativa Orientação 

 

Anexo 50 – Avaliação Sumativa Orientação 

 

Anexo 51 – Avaliação Sumativa Orientação 

 

Anexo 52 – Avaliação Sumativa Orientação 



 

 


