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Resumo 

O presente documento é o relato do processo de construção de uma identidade 

profissional de uma estudante-estagiária (eu, a autora). Apesar dos alicerces 

edificados ao longo da formação académica, é no Estágio Profissional que a 

professora, ainda estudante, tem a oportunidade de confrontar todos os 

conhecimentos absorvidos com o contexto real da prática e de reconfigurar a 

sua identidade por via das experiências vividas. A prática de ensino 

supervisionada, comummente denominada como o culminar da formação 

académica, permitiu-me enfrentar desafios, extrapolar expectativas e partilhar 

perspetivas. Outrora sonho, hoje realidade. Segue-se o retrato do meu 

desenvolvimento profissional que decorreu na Escola Secundária de Rio Tinto 

com o constante acompanhamento da comunidade de prática. O relatório é o 

reflexo do concretizar de um sonho e, como tal, a sua estruturação tem esse 

fator em consideração. Assim, encontra-se dividido em cinco capítulos: a 

“Introdução” na qual é possível compreender o propósito deste documento; o 

“Enquadramento Pessoal – “Os sonhos impulsionam a vida!””, onde é retratado 

o meu sonho de há muitos anos e o modo de como a minha vida pessoal 

influenciou a minha escolha profissional; o “Enquadramento da prática 

profissional – “Se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos 

realidade!”” que reporta o contexto no qual o realizei e as características dos 

intervenientes envolvidos no processo; a “Operacionalização da prática 

profissional” que se subdivide em três grandes áreas, mas que contempla 

desde as minhas conceções, as minhas intervenções tendo em conta os 

constrangimentos contextuais e situacionais, o projeto de investigação até à 

colocação do aluno como pensador e construtor da sua própria aprendizagem 

e, por último, as “Conclusões e ambições futuras – “Keep the dream alive”” que 

evidenciam o impacto desta etapa na minha vida pessoal e profissional, a 

evolução da minha identidade no terreno de construção da profissão e a 

reflexão da concretização de um sonho. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

IDENTIDADE PROFISSIONAL, MODELOS DE ENSINO, MODELO DE 

EDUCAÇÃO DESPORTIVA. 



XVI 

  



XVII 

Abstract 

This document is the report of the process of building a professional identity of a 

preservice teacher (me, the author). Despite the groundwork built along 

academic education, it’s in the Practicum training that the teacher, still a 

student, has the opportunity to confront all the knowledge absorbed with the 

real context of practice and to reconfigure their identity through lived 

experiences. The supervised teaching practice, commonly referred to as the 

culmination of academic training, allowed to face challenges, to extrapolate 

expectations and to share perspectives. Once a dream, today comes true. 

Here’s the portrait of my development professional that was accomplished at 

Rio Tinto Secondary School with the constant monitoring of the community of 

practice. The report is a reflection of a dream and, as such, its structuring takes 

this factor into account. Therefore, it’s divided into five chapters: the 

"Introduction" in which it’s possible to understand the purpose of this document; 

the "Personal Framework – "Dreams drive life!"", where my dream from many 

years ago is portrayed and the way my personal life influenced my professional 

choice; the "Framework of professional practice – "If we can dream, we can 

also make our dreams come true!"" which reports the context in which I realized 

it and the characteristics of the actors involved in the process; 

"Operationalization of professional practice" which is subdivided into three main 

areas but which covers from my conceptions, my interventions in view of the 

contextual and situational constraints, the research project until the placement 

of the student as a thinker and builder of his/her own learning and, finally, 

"Conclusions and future ambitions – “Keep the dream alive"” that highlight the 

impact of this stage on my personal and professional life, the evolution of my 

identity in the field of construction of the profession and the reflection of the 

realization of a dream. 

 

KEY-WORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

PROFESSIONAL IDENTITY, TEACHING MODELS, SPORT EDUCATION 

MODEL.  
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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório de Estágio Profissional 

(REP) que é realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio Profissional 

(EP), inserida no plano de estudos do Segundo Ciclo em Ensino da Educação 

Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

A operacionalização do Estágio decorreu na Escola Secundária de Rio 

Tinto, situada na cidade de Gondomar, distrito do Porto, e foi alvo de um 

acompanhamento constante por parte do Professor Cooperante (PC) e da 

Professora Orientadora (PO). Também o Núcleo de Estágio (NE) 

desempenhou uma importante função neste processo, visto que a presença de 

mais duas estudantes-estagiárias na escola permitiu uma constante partilha de 

ideias e experiências que contribuíram para o delineamento da minha 

identidade profissional. 

A composição da formação inicial de professores e as ferramentas que 

esta fornece para a prática são sempre um alvo fácil de análise para os que 

analisam o processo de transição de estudante para professor. Neste sentido, 

a componente da Prática de Ensino Supervisionada (PES) emerge com o 

intuito de integrar “o futuro professor no exercício da vida profissional, de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. 1  

Esta articulação entre a teoria e a prática pode amenizar o “choque com 

a realidade” que tende a acontecer neste primeiro ano, devido às 

dissemelhanças entre a formação inicial e o contexto real, tal como sustenta 

Simões cit. por Queirós (2014, p. 68), pois nem sempre é linear e conclusivo 

saber como ensinar. A fórmula para tal é, também, construída através da 

                                            
1 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao grau de Mestre em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP”, elaborado pelo Gabinete de Pedagogia do 
Desporto para a Unidade Curricular de Estágio Profissional no ano letivo 2019/2020. 
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integração de cada professora estagiária (PE), do diálogo constante e da 

partilha permanente de percepções entre os atores principais deste processo, 

no caso, a PE, o PC, a PO e o NE. 

Este confronto entre as expectativas e a realidade implica que a 

compreensão da complexidade do processo da formação de professores seja 

fundamental, na medida em que proporciona um alargado leque de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas que são cedidas, não só 

enquanto alunos, mas também enquanto professores. Assim, podemos afirmar 

que a formação de professores não se esgota nas aulas e a PES “oferece aos 

futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais 

diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, 

costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela 

comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013).  

Ou seja, todo este processo que se estende de Setembro a Junho visa 

desenvolver uma multiplicidade de funções que ultrapassa a ação de ensinar e 

nos reporta, igualmente, para a preparação de planeamentos anuais e 

unidades didáticas – fios condutores de uma aprendizagem coerente e 

sustentada – ou até mesmo para a presença em reunião de Departamentos ou 

Conselhos de turma, já que também é fulcral considerar a pessoa que mora 

dentro do aluno e perceber que são diversas as vezes em que as perceções de 

cada um deles condicionam o seu desempenho. 

Assim, a construção de um professor não se deve, de todo, prender à 

sua formação inicial e deve estabelecer uma interligação entre a mesma e esta 

etapa marcante que, segundo Flores (1999) cit. por Queirós (2014), encerra um 

conjunto diversificado de experiências e de aprendizagens inserido numa etapa 

vivida com emoção, alegria e alguma ansiedade em virtude das novas 

responsabilidades contíguas às tarefas. Seguindo esta linha de pensamento, 

uma professora não deve ser caracterizada como uma pessoa que reúne 

determinadas competências, mas sim como alguém predisposto para construir 

uma profissionalidade docente com base na sua pessoalidade (Nóvoa, 2009), 
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unificando o conhecimento inerente ao ensino e os princípios, valores e normas 

imprescindíveis para a formação de pessoas. 

Urge, neste domínio, ressalvar a importância da dimensão pessoal. É 

crucial o domínio (pedagógico) do conteúdo, mas o professor nunca deixa de 

ser a pessoa. Ambas as posições se regem, também, pelas suas crenças. 

Apesar deste processo de auto-reflexão e de conhecimento profundo ser, por 

vezes, longínquo, é ele que nos torna peculiares, por não nos esgotarmos 

numa só identidade. Assim, importa igualmente destacar que o modo como 

interagimos com a comunidade escolar, quer sejam alunos, professores ou até 

pessoal não docente, baseia-se, diversas vezes, na nossa identidade pessoal e 

esta deriva, impreterivelmente, do que nos rodeia e nos acompanha ao longo 

do nosso crescimento.  

A criação do meu “eu”, com tudo o que ele engloba, deve-se, sobretudo, 

à minha família. Esta “jangada” vai-se criando e vai-nos transportando até 

sermos capazes de construir a nossa, mas a primeira nunca deixa de nos 

pertencer. Vai ficando sempre forte e mais forte, mas há momentos em que, 

por razões que nos ultrapassam, algo se impõe e interfere nela. Uma pessoa 

nunca espera e acredito que nunca se está preparado para tal acontecimento. 

A fé e a esperança prevalecem, mas quando chega a hora, tudo desaba e não 

há consolo que conforte num momento em que nos tornamos tão pequenos e 

impotentes perante tudo isto. É, infelizmente, com esta sensação agridoce que 

vou escrevendo o relatório: triste por saber que alguém de quem gostava muito 

e que me era, é e será sempre parte fundamental da minha vida já não pode 

estar comigo, mas consciente de que me está sempre a acompanhar e a zelar 

por mim, onde quer que esteja.  

Por esta razão, o relato do meu ano de EP incluirá, por vezes, 

momentos em que se assemelhará a uma carta, cujo destinatário será o meu 

pai, como forma de agradecimento por tanto: pela vida, pelo amor, pelo 

companheirismo e pelas mil e uma aventuras que passamos juntos e que 

ficarão para sempre comigo (e eu sei que com ele também!), mesmo que já 

não as possa repetir. Podia continuar a enumerar, mas não há palavras que 
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traduzam tudo o que o meu pai fez por mim, por isso, adaptando ao objetivo 

deste RE, evidencio só o gosto que me passou pelo Desporto e que me trouxe 

até aqui e espero que, mesmo longe, o deixe orgulhoso. 

Por isso (pai), o meu relatório está dividido em 5 capítulos: a 

“Introdução”, onde contextualizo o EP e o RE; o “Enquadramento Pessoal” 

onde caracterizo o meu percurso de vida (que bem conheces!), sobretudo em 

relação ao desporto, à minha escolha de profissão e às expectativas que 

detinha sobre a mesma; o “Enquadramento da prática profissional” onde 

apresento o contexto da realidade da minha prática, bem como os agentes 

envolvidos - o NE, as turmas, o PC e a PO; a “Operacionalização da prática 

profissional” onde exploro três áreas distintas de desempenho, nomeadamente, 

a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, que engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação, a participação na escola 

e relações com a comunidade, que espelha a minha participação e 

envolvimento no meio tal como o nome da área indica, e o desenvolvimento 

profissional onde reflito sobre a importância de analisarmos e refletirmos a 

prática e sobre a investigação poder ser um aliado fundamental no 

desempenho da minha função; por fim, o último capítulo destina-se à 

“Conclusões e Ambições futuras” sobre esta vivência, sobre o que ela me 

trouxe de bom para manter ou de satisfatório para melhorar e sobre a 

importância que todas essas etapas vão ter na continuidade do meu percurso 

quer pessoal, quer profissional.  
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2. Enquadramento Pessoal – “Os sonhos impulsionam a vida!” 
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2. Enquadramento Pessoal – “Os sonhos impulsionam a vida!” 

Durante estes últimos anos, fruto também da cultura da instituição 

académica onde estudo, aprendi muitas coisas, entre elas a ler mais, a refletir 

mais (e melhor!) e a aprofundar, efetivamente, aquilo que pode ajudar a 

potenciar-me. No decorrer deste processo, existiram algumas frases que me 

marcaram. Uma delas foi esta: “Temos dito (e repetido) que o professor é a 

pessoa. E que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões 

pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que 

somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que 

os professores se preparem para um trabalho sobre si próprios, para um 

trabalho de auto-reflexão e de auto-análise.” (Nóvoa, 2003).  

Tal como tinha mencionado anteriormente, estes são dois domínios 

impossíveis de segregar por isso, quem me conhece enquanto profissional, 

acaba por identificar alguns traços pessoais e para mim, isto tem uma 

dimensão enorme, na medida em que toda a minha essência está, 

inevitavelmente, refletida também no meu trabalho. Porém, para que isto possa 

ser construído é necessário saber quem somos e o que ambicionamos e é este 

o meu ponto de partida. 

Todos os que me acompanham de mais perto, tal como tu pai, sabem 

bem como sou. O primeiro legado que me deixaste, em concordância com a 

mãe, foi o teu nome (na versão feminina, claro). Chamo-me Adriana dos 

Santos Almeida e nasci no dia 19 de outubro de 1997, na Maternidade Júlio 

Dinis. A minha infância foi passada entre Gondomar e Lordelo do Ouro, local 

de residência dos meus avós paternos. Lembras-te pai? A pequenina que 

andava sempre atrás de ti ou da mãe nas correrias do trabalho hoje está quase 

a acabar um Mestrado. Aos sábados lá íamos nós para a avó, hoje já só posso 

ir eu e a mãe, mas não me esqueço das boas recordações de almoços em 

família ou passeios no Fluvial.  

Inicialmente, quando entrei para a chamada “escolinha”, a avó era o 

nosso porto-seguro: o vosso porque vos permitia trabalhar para podermos ter, 
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os três, a nossa casa e o meu porque não havia uma atividade na escola em 

que ela não estivesse ou que ela se negasse a realizar comigo, mesmo que 

englobasse destreza motora, e é aqui que o Desporto entra na minha vida, 

ainda que de forma tímida. Que bom é recordar o quão felizes fomos (e 

sabíamos).  

Anos mais tarde, começamos a levar esta caminhada mais a sério. A 

minha entrada no ensino primário ditou a alteração de algumas rotinas. Embora 

agora esteja inativa, foi na Escola da Covilhã que iniciei este percurso, 

prossegui para o ensino preparatório na E.B. 2,3 de São Pedro da Cova e 

finalizei-o no centro da cidade, na Escola Secundária de Gondomar e, por isso, 

a nossa passagem por Lordelo passou a ser mais aos fins-de-semana.  

Foi assim que fomos construindo a nossa família, a mãe sendo sempre o 

motor da casa e a personificação do cuidado e da preocupação com tudo e 

com todos e tu, sempre com uma postura mais relaxada que incumbia as 

responsabilidades sem precisar sequer de levantar a voz, já que a calma e a 

boa-disposição faziam sempre parte dos nossos dias. 

Durante anos, foi esta a minha base e foi ela que me permitiu e 

incentivou a envergar por uma vertente desportiva. Embora nunca tenha 

praticado desporto de alta competição, o desafio acabou por ser sempre 

superar-me, dia após dia e o gosto imenso pelo que fazia, não me deixava 

abandonar, mesmo que chegasse a casa muito cansada. Nem sempre os 

significados dos nomes conferem o que realmente somos, mas desde que vi o 

do meu que não posso discordar quando o mesmo inclui características como a 

superação e a realização, pois desde sempre que me empenho 

constantemente para me superar e conseguir realizar o que ambiciono.  

Em casa, tal como referi, sempre tive dois exemplos nesse sentido, por 

isso, aos 5 anos iniciei a minha viagem neste “mundo” ao entrar para a dança 

numa associação desportiva local. No início, dançávamos apenas nos 

encontros de dança das festas locais. No entanto, com o passar do tempo, 

chegou alguém que nos fez mudar completamente a mentalidade e passamos 
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a competir em eventos como o Promofitness Games ou o HipHop International 

e essa mudança, a nível desportiva, fez-me perceber que não nos podemos 

restringir apenas a um determinado limite ou campo de ação.  

Paralelamente à entrada na dança, comecei também a praticar natação, 

tendo chegado a participar em provas intra-concelhias. Neste sentido, foi com 

empenho e, por vezes, algum sacrifício tanto meu como dos meus pais que, 

durante muitos anos, conciliei estas duas modalidades. Nunca desistir e lutar 

sempre pelos nossos objetivos mesmo que não integrassem provas de alta 

competição era o meu lema do dia, pondo em prática o espírito de superação 

que o próprio Desporto me incutiu. 

Ao longo do meu percurso até ao Ensino Secundário, passei também, 

ainda que com uma duração bastante mais curta relativamente às anteriores, 

por desportos como a patinagem artística e o futebol, onde cheguei a 

desempenhar, neste último, a função de capitã, que muito me acrescentou e 

muito me fez crescer, não só como atleta, mas também como pessoa. Ainda 

que num período mais reduzido, cada uma das modalidades conseguiu trazer-

me sensações distintas.  

Na patinagem, a diferença entre quem já era praticante há muitos anos e 

os iniciantes era evidente, mas treinávamos todos juntos, o que implicava que, 

às vezes, surgissem “rajadas de vento” deixadas por quem já controlava os 

patins de olhos fechados. No início lá ia eu, devagar devagarinho (sobretudo 

nas curvas!) a tentar não reproduzir nenhuma queda aparatosa. Mas a verdade 

é que elas aconteceram e sei que também elas foram importantes nesta minha 

caminhada. Lembro-me de pensar que não queria cair para que os outros 

também não se rissem de mim e da minha “falta de jeito”, mas à medida que ia 

falando com os meus pais, com as treinadoras e até colegas que já praticavam 

há mais tempo, rapidamente entendi que realmente isso não significava nada 

e, apesar de me ter rido sempre que caía pela situação caricata que isso 

originava, aprendi a dar significado a esse riso. (Obrigada mãe e pai por me 

terem ensinado cada vez que isto me acontecia que quando se cai sete vezes, 

levanta-se oito!) 
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O que eu julgava que fosse acontecer, não aconteceu, e os mais 

experientes chegavam a ser, até, os primeiros a dar a mão para ajudar a pôr-

me de pé. Com isto, a patinagem trouxe-me o sentido de entreajuda que, 

aparentemente, não se mostra tão patente numa modalidade como esta e, 

ensinou-me a colocar em prática a frase citada anteriormente: cair sete vezes, 

levantar oito, que, até hoje, se mantém nos diversos desafios a que me 

proponho. 

Já o futebol acabou por me levar para outros embates com obstáculos 

diferentes para ultrapassar. O ano em que fui atleta federada de futebol foi um 

misto de sensações. Sabia que poderia ser alvo do fácil preconceito que, 

infelizmente, ainda perdura nas mentalidades de certas pessoas, mas, 

felizmente, nunca aconteceu, o que, para mim, foi um aspeto bastante positivo. 

No entanto, a entrada neste desporto envolveu uma dinâmica mais agitada no 

que respeita à logística da família, uma vez que em dias de treinos, a saída da 

escola era feita em correria até chegar ao clube e a chegada a casa raramente 

era antes das 22h. Se existiram dias em que custou? Custou! Mas se também 

valeu a pena? Sem dúvida.  

Nesse ano, sobressaiu a resiliência. Se entrei no projeto, era para dar 

100% e, portanto, era com esse espírito que encarava cada treino e cada jogo. 

O início da época trouxe-me, de igual modo, a necessidade de recorrer à minha 

capacidade de adaptação. Estava com um leque de pessoas que nunca tinha 

visto, não conhecia e iriam ser a minha equipa. Precisava de conhecer e 

identificar particularidades de cada uma delas, pois isso iria também ser 

importante (sobretudo a nível psicológico) caso eu precisasse de as ajudar num 

jogo, por exemplo. Isto implicou ainda uma dimensão maior quando me foi 

atribuído o cargo de capitã de equipa. Com ele, surgiu a capacidade de liderar 

– guiar e não mandar ou ser autoritária – que foi sendo melhorada com o 

passar do tempo.  

Os momentos iniciais acabaram por ser complicados, até porque era 

mais nova e o facto de não conhecer bem as minhas colegas, foi, por vezes, 

um certo ponto de interrogação acerca do modo como deveria interagir. Porém, 
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o desenvolver do projeto e da afetividade inerente à criação de uma equipa, 

permitiram que eu melhorasse bastante neste aspeto e que conseguisse ajudar 

as minhas colegas e a equipa no geral sempre que me foi possível através de 

uma orientação, uma vez que, para mim, ser autocrática, nunca correspondeu 

a ser líder.   

Com isto, importa destacar que o futebol me trouxe raça na disputa 

pelos meus objetivos. Sem pisar ninguém, aprendi a ser mais determinada, 

mas acredito que o maior destaque desta experiência foi a capacidade de 

resiliência e liderança que, na minha opinião, se reflete também na minha 

posição enquanto treinadora e, agora, professora. 

 Embora não tenha levado a cabo esta modalidade por mais tempo e 

seja coincidência ou não, foi com surpresa que durante uma conversa, 

percebemos que eu jogava na mesma posição que o meu pai e que já 

tínhamos utilizado o mesmo número, não foi pai? Há coisas que não se 

explicam!  

A nível escolar, foram vários os docentes que contribuíram para o 

culminar da minha escolha. Desde pequena que sigo jogos, com família e com 

amigos, das mais variadas modalidades e costumam-me dizer que “Tudo o que 

seja desporto, o mais provável é tu gostares e veres!” e a verdade é essa. 

Contudo, não foi só o treino que me cativou, esta ligação com a escola, o 

progresso dos alunos também me foi chamando à atenção e creio que os 

professores, tanto da escola preparatória como do ensino secundário, em muito 

contribuíram para isso. Por isso, toda esta agregação de fatores me levou a 

tentar seguir o sonho: entrar em Ciências do Desporto, na melhor faculdade do 

país. 

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que 
ele possa ser realizado.” 

Roberto Shinyashiki 

Quis o destino fazer jus ao meu esforço e entrei! Confesso que o 1º ano, 

acabou por ser um ano não só de adaptações, mas sobretudo de descobertas 
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e de muitas e constantes aprendizagens. Com a minha entrada na faculdade, 

aprendi que, realmente, nada se consegue sem esforço e trabalho e que 

nenhum obstáculo é tão grande, se a nossa vontade de vencer for maior. 

Portanto, foi com essa resiliência e, depois, consistência que me tornei 

licenciada pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto em Ciências 

do Desporto. 

Com o primeiro ano de Mestrado vieram novos ares, novas pessoas, e 

apesar no meu núcleo se ter mantido, acabamos por, em turma, criar um grupo 

forte que por muitos desafios e experiências passou e que também muito me 

ensinou! Paralelamente, a nível de treino desportivo, continuei a exercer 

funções na Ala Nun’Álvares de Gondomar, no escalão de Iniciados Masculinos.  

Neste segundo ano, chegou a altura de abrir novas portas. Por um lado, 

chegou uma mudança de clube a nível profissional e, por outro, o núcleo que 

até então tinha sempre no final de cada aula, viu-se obrigado a uma adaptação. 

Cada uma de nós teve de traçar o seu caminho de forma mais independente, o 

que nos levou a ficar cada uma numa escola. Apesar desse teórico 

afastamento, longe faz-se perto (Não é pai? Acontece o mesmo connosco, 

sempre!) e por isso, este contacto constante, também enriquece esta etapa da 

minha vida. 

Ainda assim, esta oportunidade de explorar novos caminhos dizia-me 

também que podia estar na altura de ir sozinha. E assim foi, enchi o coração de 

esperança, respirei fundo e avancei. Com a entrada na Escola Secundária de 

Rio Tinto imaginei a edificação do meu “eu profissional” com base na prática. 

Apesar de todo o conteúdo abordado no 1º ano, da vertente pedagógica 

explorada e da experiência enquanto treinadora me terem dado conhecimentos 

e competências que me auxiliaram no desempenho da minha atividade, 

considero que a minha estadia na escola acabou por trazer vida, uma vez que 

cada experiência é distinta e só ao vivenciá-la é que se proporcionou um novo 

entendimento. 
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Nas minhas expectativas iniciais, não pude deixar de mencionar que são 

vários os intervenientes que se destacam nesta nova fase que dão azo a outros 

pensamentos. Ou seja, entraram uma escola, as turmas, um grupo de EF e um 

novo ambiente escolar que viria despertar, certamente, novas vivências. Como 

refere Nóvoa (2009, p. 4) “Os novos modos de profissionalidade docente 

implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em 

equipa, da intervenção conjunta dos projetos educativos de escola. O exercício 

profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de “comunidades de prática”, 

no interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos 

pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras 

organizacionais”, por isso, durante o EP, o meu objetivo era estar envolvida na 

comunidade educativa, de modo a trabalhar para um objetivo comum, tendo 

por base a cooperação e entreajuda que esperava que existisse entre todos, 

promovendo sucesso e eficácia.  

Relativamente à escola, o conhecimento que tinha desta reportava-me 

para uma escola bem estruturada e com muito boas condições, o que facilitou 

bastante a minha integração e a nossa ação. No entanto, a nível social, sabia 

que a escola era um agrupamento muito grande e isso envolve, obviamente, 

uma grande quantidade e diversidade de alunos. Ainda assim, 

independentemente do contexto que surgiu, quer na turma residente quer na 

partilhada, o objetivo passou sempre por mantê-las motivadas a cada aula, 

despertar nelas o gosto e a motivação pela prática desportiva e, mais 

importante do que, no futuro, se lembrarem de mim, é lembrarem-se de algo 

que lhes transmiti e ensinei. 

Emerge aqui a importância de diferenciar ensinar de educar, pois 

embora na escola sobressaia, bastante, o ato de ensinar, no meu 

entendimento, as minhas expectativas sempre tiveram alinhadas com a 

educação, ainda que o cultivo de atitudes, valores ou comportamentos não seja 

a matéria dominante. Para mim é fundamental ensinar os alunos a saber estar, 

a saber ser, no fundo, a torná-los melhores cidadãos, mas isso não é passível 

de realizar se não lhes for diferenciado o correto do errado e, portanto, essa 
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sempre foi uma das tarefas com a qual me confrontei e da qual tive mais receio 

de não conseguir atingir. 

Em relação aos alunos, sempre estive ciente que podiam surgir alunos 

menos aptos, menos interessados ou com comportamentos desviantes em 

relação àquilo que desejava, e este foi, também, outro dos meus maiores 

desafios no início deste ano, pois sabia, de igual forma, que não conseguimos 

abordar os alunos da mesma forma. Contudo, aqui urge destacar uma frase 

bastante reportada nas aulas da faculdade, cujo autor é Alves , um conceituado 

escritor e professor brasileiro, que nos diz que o novo professor “é um 

professor de espantos! O objetivo da educação não é ensinar coisas porque as 

coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É 

ensinar a pensar. Criar na criança essa curiosidade.” e que reflete aquilo que 

eu pensei em relação a esta nova fase. Não ambicionei só focar-me nas 

aprendizagens, mas também pensei nas estratégias que podia utilizar, na 

comunicação e em tudo o que influencia esta interligação e que me permitiu 

ensiná-los a ser, a estar e a fazer, com a melhor qualidade possível, 

motivando-os não só para ir para as aulas, mas sobretudo para reproduzirem 

tais comportamentos ao longo da vida deles.  
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3. Enquadramento da prática profissional – “Se podemos 

sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade!”  
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3. Enquadramento da prática profissional – “Se podemos 

sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade!” 

3.1 Estágio Profissional e entendimentos concetuais – A minha 

construção pessoal  

O EP demarca-se como uma passagem fundamental na transição de 

aluna para professora. Na realidade, nem sempre a teoria se reflete na prática, 

pelo que as condicionantes exigidas pela própria ação se tornam importantes 

ferramentas no desenvolvimento da PE. Por essa razão, à semelhança da 

abordagem que é realizada no primeiro ano deste ciclo de estudos, que nos 

concede inúmeras propostas e teorias acerca de como ensinar, o ano de 

estágio é, grande parte das vezes, o primeiro passo de um choque com a 

realidade, resultante dessa mesma discrepância entre o domínio teórico do 

processo educativo e do domínio prático ou, por outro lado, resultante do 

impasse em estabelecer a correlação impreterível entre ambos.  

Contudo, e parafraseando Queirós (2014), este começo da 

aprendizagem profissional da docência é tão difícil como importante, pois 

desempenha uma função crucial na vida de quem estagia, ainda que o 

confronto com a realidade seja, em parte, absorvido pelos agentes educativos 

envolventes, nomeadamente o PC, a PO e toda a comunidade escolar que nos 

auxilia e nos resguarda. Às vezes caiu o medo ou a insegurança de não ser 

capaz mesmo com todo este suporte. Mas no fundo, aliado a ele, sobressaiu 

sempre a voz dos sempre presentes a dizer que sou capaz de tudo o que 

quiser, e é nesta confluência que o crescimento começa. 

Assim, mais nada faria tanto sentido do que colocar as mãos à obra, 

mesmo com a adequação ao contexto, obviamente necessária. Esta entrada no 

contexto profissional implica não só uma adaptação por parte da PE, uma vez 

que a condição imposta é totalmente distinta do que a obtida até então, como 

também engloba que a mesma execute uma análise geral de toda essa 

estrutura, pois também as posturas, conhecimentos e particularidades de cada 
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um dos professores influenciarão, de forma positiva ou não, a nossa identidade 

profissional. 

Esta minha identidade, por sua vez, para além de compactar os traços 

pessoais imprescindíveis ao seu desenvolvimento, é também criada segundo 

as crenças e os valores que compõem a minha base concetual. Importa, neste 

domínio, reforçar a importância do modo de pensar e agir dos professores e 

diferenciar as orientações de cada um com base na conceção de ensino que, 

por sua vez, determinarão a forma como cada um deles reagirá a determinadas 

situações. 

No meu ponto de vista, a natureza complexa, unitária e integral do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como as características gerais da 

atividade de cada professor, à semelhança do que consta nas normas 

orientadoras do EP do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 

ensino de EF nos ensinos básico e secundário da FADEUP, obrigam a uma 

tentativa de integração e de interligação das várias áreas a percorrer no 

processo de formação e, em particular, na PES, de forma a promover as 

vivências que conduzem ao desenvolvimento da competência profissional. 

Ainda que a formação deva ser interpretada como uma função social de 

transmissão de saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que objectiva o 

desenvolvimento da pessoa em questão e da sua estruturação (García, C. 

M.,1999), muitos autores acreditam que as aprendizagens profissionais são 

assimiladas, de forma mais eficaz, quando decorrem no ambiente profissional, 

junto de professores mais experientes (Jones e Straker, 2006 cit. por Batista & 

Queirós, 2013), pelo que o EP reflete, nos professores, uma enorme posição e 

importância face ao seu desenvolvimento. Porém, a evolução enquanto 

docente ocorre, também, com base no domínio pessoal. 

Assim, dá-se, tal como referi anteriormente, uma evolução síncrona 

entre o eu pessoal e o profissional que coadjuva o desenvolvimento da 

competência profissional. A construção ou o melhoramento de várias 

competências, nomeadamente pedagógicas, didáticas e científicas, associados 

a uma postura crítica e reflexiva, característica intrínseca de um bom professor, 
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culminam numa maior capacidade de adaptação, num maior sentido de 

responsabilidade e, também, numa conduta adequada ao contexto com base 

na assiduidade, pontualidade e cooperação. Com efeito, e tal como 

percecionam também muitos professores, esta formação compreende o 

processo de desenvolvimento pelo qual uma pessoa passa até alcançar, ou 

tentar alcançar, um estado de plenitude pessoal (Zabalza,1990a) cit. por 

García, C. M.,1999). 

Mas, no meu ponto de vista, a maior conquista, enquanto profissional, 

era colocar todas estas componentes, concomitantemente, em prática, 

tornando este processo multiforme mais profundo. Tendo este ponto de partida, 

e após ter perspetivado algumas situações, foi com naturalidade que as 

expectativas foram sendo superadas ao longo de pouco tempo.   

Meses após a entrada, o crescimento foi evidente. Já havia percebido o 

quanto os professores que se cruzaram comigo no meu percurso académico 

tinham influenciado este meu percurso - uns diretamente, outros indiretamente, 

uns pela positiva, outros nem tanto. Na prática, a realidade era bem mais 

complexa, mas tendo em conta as minhas experiências anteriores, sabia o que 

queria ser. Só não sabia como iria correr. 

Tal como já mencionei, as minhas expectativas iniciais rapidamente 

foram alcançadas. A adaptação foi, na minha opinião, bastante fácil de realizar 

devido não só à recetividade da escola e de toda a sua comunidade, como 

também ao apoio e acompanhamento do NE e do PC. Gostava de chegar 

antes da azáfama da entrada (que hoje, por via desta fase pandémica, seria 

impensável); de ter o parque livre para estacionar no lugar mais espaçoso; de 

analisar as movimentações de um dia-a-dia numa escola secundária: o 

aumento do trânsito, as buzinas a soar por conta dos pais que, em segunda 

fila, paravam para deixar os filhos, os alunos em carreirinha no passeio vindos 

dos transportes públicos e, por fim, a entrada na escola (nos primeiros tempos) 

com o habitual questionamento por parte de uma senhora funcionária: “o 

cartão?!”. “Sou professora”, respondia eu de forma tímida por não estar 
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rodeada de alunos e, por isso, por apenas ser confundida num contexto como 

aquele, pelo ar de ‘pequenina’ que ainda tenho.  

Para as aulas, um dos dois trajetos usuais, dependendo apenas do 

pavilhão onde iria lecionar. Apesar de acompanhar sempre as aulas das 

minhas colegas de NE e as do PC e de todas terem também contribuído para a 

minha formação, às 8h30 das quartas-feiras e às 10h30 das sextas-feiras tudo 

parava. Era para aquilo que eu me tinha vindo a preparar há já algum tempo. 

Era ali que ia aprender e ensinar. Era o momento. Ser professor é bem mais do 

que a sala de aula e engloba, sem sombra de dúvidas, um leque muito mais 

amplo de tarefas, missões e estratégias.  

Contudo, não posso deixar de destacar que aquele espaço, os meus 

alunos e aquele horário se tornavam tudo. A partir daquele momento era como 

se mais nada existisse e foi, (quase) sempre, cada um desses momentos que 

determinaram os próximos passos desta etapa. Se tivesse de os caracterizar, 

destacaria a palavra intensidade. Vivi este Estágio ao máximo que eu podia, 

por mim e, sobretudo, por eles, para que a minha missão enquanto docente 

fosse correspondida ao que eu expectava. Quem me conhece de perto sabe (e 

tu bem sabes pai), de certeza, que o meu esforço correspondeu a mais de 

100%. Para mim, o Estágio foi, com toda a certeza, um processo em que tentei 

agrupar todos estes fatores, de modo a construir uma evolução consistente e 

com atitude; com uma postura reflexiva capaz de me fazer analisar e realizar 

ações mais eficazes e com uma panóplia de experiências que me possam a 

levar, ao longo do tempo, a construir e a justificar melhores respostas às 

adversidades colocadas. 

3.2 Escola Secundária de Rio Tinto  

Chegava a hora de começar a nova etapa. Os meus dados relativos a 

este novo ano ainda nem constavam na secretaria da escola e eu já lá tinha ido 

tal era a ânsia de começar. Confesso que os momentos que antecederam a 

colocação foram complicados: as opções não estavam a ser como tinha 

idealizado e, senti, realmente, que tudo iria depender do nosso percurso até 

então. Todavia, era tempo, também, de valorizar as preferências locais. Nesta 
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fase, grande parte do meu núcleo de amigas, portos-seguros nesta caminhada, 

já se encontravam numa situação de trabalho em treino desportivo tal como eu 

e, por isso, as escolhas acabaram por recair sobre as escolas mais próximas, 

de modo a rentabilizar o tempo, não esquecendo, claro, as referências 

fornecidas sobre as mesmas.  

Por estas razões, inevitavelmente, teria de envergar por um caminho 

diferente: sem elas. Aprendi que faz parte. Hoje, por ti pai, sei que esta 

distância afinal não era nada. Sei que apesar de estarmos em escolas 

diferentes, não faltavam oportunidades para estarmos juntas ou para falarmos 

como aconteceu, apesar da azáfama que toda esta nova aventura nos trouxe. 

Hoje eu sei pai. E custou-me, mas infelizmente, só hoje é que realmente posso 

dizer que aprendi a saber o que é querer e não poder estar. Todavia, dias após 

tudo isto ter decorrido, li e também aprendi o que Lucão, um poeta brasileiro, 

um dia disse: “A saudade é uma forma de amar as pessoas que estão onde a 

gente não consegue chegar”. Apesar de triste por não estares cá comigo para 

leres isto, reconforta-me saber que chegaste a ver por onde andava e o quanto 

estava a crescer, enquanto pessoa e enquanto docente, e sei que isso te 

deixou, igualmente, feliz.  

Embora nunca tenha estudado nesta instituição, foi na Escola 

Secundária de Rio Tinto que iniciei o meu percurso. Sede do Agrupamento de 

Escolas de Rio Tinto nº3, que compreende desde Jardins de Infância a Escolas 

Básicas distribuídos pela cidade de Rio Tinto, esta escola apresenta uma 

logística bastante dinâmica, o que para mim acabou por ser um desafio. 

Estudei noutra escola do concelho que também era secundária e sede de 

agrupamento e, por isso, foi nela que estruturei a minha visão enquanto aluna. 

Desta feita, a história invertera-se, passei a ser docente e comecei a constatar 

que o ambiente pacífico que se fazia sentir em ambas escolas, não refletia, de 

todo, o que verdadeiramente a sustentava, já que eram infindáveis os assuntos 

a deliberar. Contudo, desde sempre foi possível verificar uma calma por entre 

as instalações, e ainda que algumas vezes existisse pessoal não docente a 

controlar, isto ditou, a meu ver, uma boa estrutura organizativa. 
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Recatada e, concomitantemente, destemida, foi com alegria que, nos 

primeiros dias de escola, me senti envolvida no ambiente. Mesmo sendo 

grande, sentiu-se um calor humano que aconchegava o coração, por vezes, 

inseguro. “Bom dia Sra Drª!”, dizia, todos os dias pelas oito da manhã, a 

senhora funcionária da entrada. “Oh não… Pareço uma aluna e ainda me 

dizem isto para eu ficar sem perceber” – pensei eu, ingenuamente, nas 

primeiras vezes em que isto aconteceu. Depois, percebi que era realmente com 

as melhores das intenções e toda a preocupação demonstrada pelo pessoal 

docente e não docente contribuíram, significativamente, para a minha 

integração. À semelhança do que acontece noutras escolas, é normal que 

existam profissionais com as quais não nos identificamos tanto, contudo, 

acredito que mesmo estes me fizeram evoluir, na medida em que também me 

fizeram refletir sobre o que não vai tanto ao encontro da minha identidade 

profissional. 

Embora seja portadora de uma vasta oferta educativa, composta, por 

exemplo, por serviços de educação especial ou pelo centro de apoio educativo, 

a minha atenção acabou por se recair nos projetos direcionados para a área do 

Desporto. O Agrupamento, criado em 2012, incorpora a prática de diversas 

modalidades o que lhe confere uma participação razoável no Desporto Escolar 

(DE). Visto que a minha presença ocorreu, predominantemente, na Escola 

Secundária, foi com naturalidade que tomei conhecimento do desenvolvimento 

da prática do basquetebol, do badminton, do futsal e da dança.  

Noutro ponto de vista, considero que, sendo Gondomar um concelho 

com uma proposta desportiva alargada, as escolas poderiam aproveitar esse 

fator e proporcionar a integração dos atletas nas equipas do DE. Desta forma, 

não só se iria aumentar o número de inscritos a nível escolar, como iriam 

cultivar, nos atletas, uma maior possibilidade de aprendizagens, contribuindo 

também para a evolução deles. Todavia, para isto, era necessário estabelecer 

protocolos entre ambos e articular, por exemplo, os horários de treinos, para 

que também não existisse uma sobrecarga. 
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Outro fator que influenciaria e potenciaria o desempenho destes 

praticantes seria as excelentes instalações e recursos materiais que a escola 

apresenta, já que estas circunstâncias elevam, significativamente, o processo 

de ensino-aprendizagem, ainda que para tal seja impreterível uma dedicação e 

empenho exímios do professor. 

 Começando pelas características e espaços disponíveis, de forma 

sucinta, a escola conta com três pisos (o -1, 0 e o 1) e vários pavilhões que se 

interligam, essencialmente, através do corredor do piso 0.  O piso 0 é aquele 

que se mantêm ao nível da rua e é onde podemos encontrar o PBX, a 

secretaria, o centro de recursos e de apoio ao estudo, a biblioteca, o auditório 

maior e é o piso onde acedemos ao pavilhão polidesportivo mais antigo.  

O piso -1 concentra em si o bar, o refeitório, a loja escolar, a sala da 

associação de estudantes, um átrio e é o que tem ligação direta para o 

pavilhão polidesportivo novo. Já o piso 1 é onde se encontra a sala de trabalho 

dos professores, bem como a sala de descanso dos mesmos, algumas 

arrecadações, um salão nobre e o gabinete de Direção da escola.  

Concentrando agora a informação no que concerne à minha prática, a 

escola tem disponível, grande parte das vezes, sete espaços para a 

lecionação: o pavilhão polidesportivo mais antigo que conta com o G1, o G2 e o 

G3, o pavilhão polidesportivo novo (G4), uma sala de espelhos (G5), 

essencialmente preparada para atividades rítmicas ou gímnicas, localizada no 

mesmo pavilhão que o G4, um campo exterior (G6) e dois campos de ténis 

(G7).  

Embora existissem múltiplos espaços e raramente tivéssemos que dividir 

com outras turmas, devíamos estar conscientes que essa era uma 

possibilidade. Ou seja, sempre que as condições meteorológicas não 

possibilitassem a lecionação das aulas nos espaços exteriores, o G2 e o G4 

teriam de ser divididos. Apesar do roulement ser bastante claro, a flexibilidade 

do grupo de EF sempre sobressaiu, pois embora não me tenha acontecido 

diretamente, aconteceu a um elemento do núcleo ter de dividir o G2 com uma 
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professora. Porém, ressalto a flexibilidade, pois mal esta professora verificou 

que se tratava de uma colega minha, estagiária, rapidamente trocou o espaço e 

pediu a um colega do G1 ou do G3 para dividir, libertando assim todo o espaço 

inicial que, à partida, ocuparia. 

Outro acontecimento que enfatiza esta minha opinião prende-se com a 

utilização do material. Embora ter vinte alunos (ou mais) em 1/3 do pavilhão já 

reivindique um elevado grau de atenção e organização por parte de qualquer 

professor, ter o material destinado à aula a ser utilizado, também, pelas outras 

duas turmas no pavilhão foi, em momentos, assustador. O roulement permite, 

de imediato, perceber quem vai dividir o espaço desportivo connosco, contudo, 

não nos permite conhecer a modalidade a ser abordada. Foi, por isso, com 

espanto que, numa aula, percebi que teria de dividir o material com as outras 

duas turmas e tive que, rapidamente, me adaptar: 

“Chegada à prática, apesar de já ter os campos e o material previamente 

disponível para a aula, surgiu um impasse que poderia condicionar, em parte, a 

aula. Sendo a aula no G2, a distribuição do material viabilizado na arrecadação 

teria de ser feita pelas três turmas presentes no pavilhão. Por coincidência, as 

três aulas iriam abordar a mesma modalidade, pelo que as raquetes e os 

volantes teriam de ser distribuídos por todos. Contudo, o único entrave poderia 

surgir era no início da aula, visto que era o único momento em que todos os 

alunos iriam precisar de uma raquete cada.  

Apesar de não ter sido necessário repartir, os momentos iniciais não 

foram ao encontro do que estava planeado, dado que a possibilidade de existir 

ou não raquetes para todos me fez avançar e, em vez de realizar o primeiro 

exercício com deslocamentos, realizaram jogo de cooperação.” (Badminton. 

Reflexão da aula nº 31. 14 de fevereiro de 2020). 

Embora tenha solucionado, celeremente, o problema, a tolerância 

anteriormente falada refere-se ao facto de os restantes professores mostrarem, 

constantemente, a preocupação em ir colocar raquetes e volantes no meu 

espaço de aula, à medida que as suas aulas iam terminando, o que, para mim, 
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apesar de não necessitar, revelou espírito de equipa e cooperação – algo 

fulcral num grupo de trabalho. 

 Para além disso, o grupo de EF sempre se mostrou disponível para 

eventuais trocas. Isto é, uma vez que o roulement não está tão direcionado 

para os programas de EF nos diferentes anos, mas sim para tentar 

proporcionar uma distribuição equitativa dos espaços pelos professores, nem 

sempre é possível manter a abordagem de uma determinada modalidade, visto 

que o espaço para a prática pode não o permitir. Por esta razão, foram várias 

as vezes em que se verificou, inclusive comigo, a necessidade de tentar trocar 

de espaço com alguém, podendo, desta forma, prosseguir com a articulação do 

planeamento. Esta recetividade e esta colaboração revelaram-se, na minha 

opinião, cruciais no meu desenvolvimento, pois a minha interação na escola e 

dentro dos grupos de trabalho também era algo em que queria evoluir e esta 

envolvência permitiu sentir-me membro daquele grupo, o que é crucial para a 

identificação com o meio e para o sentido de pertença nesta fase tão precoce. 

3.3 Grupo de Educação Física  

Há quem sustente que a escola é um local onde se ensina ou que 

promove uma ocupação literária, mas, para mim, é bem mais do que isso. 

Ensinar é um processo bem mais complexo do que aparentemente parece e 

não tem implícito, obrigatoriamente, o ato de aprender. Só aprende quem se 

predispõe para tal, mas a verdade é que as aprendizagens não estão só 

inerentes aos alunos.  

Paulo Freire, um educador e filósofo brasileiro, num poema intitulado “A 

Escola”, diz, numa parte, que “Importante na escola não é só estudar, não é só 

trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se amarrar nela! Ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.” e é, também, por 

estas razões, que acredito que a Escola converge inúmeras situações em que 

podemos aprender enquanto alunos, professores ou pessoal não-docente, 

aproveitando o que cada um de nós tem para ensinar. 



28 

Este grupo é constituído por catorze professores, onze professores e 

três professoras estagiárias. Embora todos se unificassem por uma área de 

interesse em comum, todos apresentavam personalidades e características 

totalmente distintas, o que, por si só, já se tornava um meio de aprendizagem. 

Aliado a isso, para além das situações colaborativas reveladas anteriormente, 

foram também diversos os momentos em que, em grupo, pudemos refletir 

sobre estratégias ou métodos de ensino e que se predispuseram para nos 

ajudar a esclarecer alguma dúvida ou questão, o que me ajudou não só no 

desenvolvimento das minhas reflexões acerca do trabalho desenvolvido como 

também na busca por novos métodos ou abordagens. 

3.4. Núcleo de Estágio, Professor Cooperante e Professora 

Orientadora  

Desde o início que sempre me disseram que o NE iria influenciar, 

bastante, o desenvolvimento deste ano tão importante. O mais certo é que não 

possamos trabalhar com quem habitualmente o fazemos, mas essa é também 

uma etapa fundamental no nosso crescimento pessoal. Contudo, confesso que 

nos momentos pré-estágio, estava curiosa para saber como seria. 

O núcleo do qual fiz parte era composto por três professoras estagiárias, 

todas advindas da mesma instituição de ensino desde a Licenciatura, um 

Professor Cooperante e uma Professora Orientadora – os alicerces do 

processo. E todos desempenharam um papel importante neste meu percurso. 

Devo confessar que não foi como expectei, mas todos, em conjunto 

essencialmente, com os restantes professores de EF, me ajudaram a 

completar o que era e é, para mim, um “bom professor”.  

Para Ferry cit. por García, C. M. (1999, p.22), formação é um “processo 

de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar 

capacidades”, mas desengane-se quem pensa que há receitas ou que é só 

seguir os tópicos que referem nos artigos para sê-lo. De todo. É um caminho e 

há vezes em que também é preciso dar um passo atrás, para depois dar dois à 

frente. Isso também é crescer. Neste sentido, o núcleo para mim, acabou por 
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ser exatamente isto, um conjunto de passos que me influenciaram a chegar 

onde estou hoje.  

A minha predisposição neste EP coincide, exatamente, com as palavras 

de um filósofo francês, Alain, quando refere que para instruir, o mais importante 

é, sem dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina. Este sempre foi o meu 

ponto de partida para proporcionar aos alunos o melhor que sabia.  

Contudo, nesta minha posição, não posso deixar de corroborar com 

Nóvoa (2009) quando o mesmo realça, além do conhecimento, quatro 

disposições fundamentais para um melhor desempenho na prática: a cultura 

profissional, na medida em que se aprende a profissão através das vivências 

dos professores mais experientes e através da reflexão e avaliação das nossas 

ações; o tato pedagógico, que reflete a capacidade de relação e de 

comunicação com os outros; o trabalho em equipa, evidenciando a ideia de 

“comunidades de prática” cada vez mais presentes; e, por último, o 

compromisso social que converge princípios e valores.  

Esta é, para mim, uma definição de características que um NE deve 

reunir, pois só desta forma existirá uma partilha de experiências eficaz e rica 

entre todos. Ou seja, deverá estar predisposto para analisar e filtrar as 

experiências dos outros professores, deverá ter a capacidade de comunicar 

efetivamente, respeitando as opiniões dos outros, deverá trabalhar em equipa 

com um espírito pró-activo e dinâmico e, por último, deverá assumir as 

responsabilidades necessárias. Assim, será possível crescer 

sincronizadamente e com uma panóplia de experiências vividas ou reflectidas. 

 Porém, como nem sempre é possível que os professores estagiários 

delineiem trilhos semelhantes, urge também destacar a importância de gerir as 

nossas particularidades. Isto é, tal como já foi mencionado, é utópico 

desassociar as dimensões pessoais das profissionais e é, portanto, vital que no 

desenvolvimento destes processos, saibamos lidar e trabalhar com colegas 

que apresentem métodos de trabalho bem diferentes dos nossos. 
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No dicionário, adaptação consta só como um processo de integração 

progressiva de algo ou alguém. Porém, acredito que não precisemos de mudar 

a nossa forma de trabalhar, sobretudo quando estamos convictos que esta 

resulta, mas sim de pôr em prática uma colaboração, assente em critérios 

como a competência e a responsabilidade. Desta forma, será viável fomentar 

um trabalho de equipa que planeará, desenvolverá e refletirá sobre as aulas e 

os projetos desenvolvidos e, consequentemente, nos permita avançar e 

progredir juntas, originando uma comunidade de prática. 

Por vezes, é importante, também, priorizar aquilo que mais nos 

acrescentará e foi, essencialmente, nesta base que me fui guiando: adaptando-

me e tentando ajudar as minhas colegas todas as vezes em que fui solicitada e 

sempre que senti que podia ajudá-las, de forma voluntária, a despertar pontos 

de vista diferentes. É, igualmente, certo, para mim, aceitar e compreender que 

existem, obviamente, pessoas com as quais nos enquadramos mais e outras 

menos e agradeço, neste sentido, todas as oportunidades que me surgiram 

para partilhar e dividir experiências, pois se por um lado me adaptei, por outro 

cresci bastante. 

Inseridos também nesta comunidade de prática surgem dois pilares 

mestres deste processo: o PC e a PO que se demonstraram, diversas vezes, 

como elementos preponderantes do sucesso desta etapa. À semelhança do 

que referem Batista et al. (2012, p.99), “no âmbito de uma experiência em que 

o estudante estagiário vai assumir a condução do processo de 

ensino/aprendizagem e tudo aquilo que o envolve, desde a conceção, 

planeamento, realização e avaliação de uma turma da responsabilidade do PC, 

torna-se crítico que usufrua de um clima favorável, de trabalho cooperativo com 

os colegas no NE e de apoio de uma estrutura de aconselhamento e 

supervisão que fomente a passagem gradual de uma participação periférica 

legítima mais dependente para uma participação progressivamente mais 

autónoma e confiante”. 

Assim, antes de qualquer caracterização, gostava de manifestar aos 

dois, o meu muito obrigada pela “mão dada” ao longo de todo este percurso. 
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De igual forma, não posso deixar também de endereçar uma palavra de 

agradecimento ao professor Conde, responsável pela turma do 5º ano, que, 

embora numa escala diferente, também sempre se disponibilizou para nos 

acompanhar e ajudar ao longo desta etapa. Todos os até então mencionados 

incluíram-me numa comunidade que, de acordo com Pat Hutchings e Mary 

Taylor Huber cit. por Nóvoa (2007, p. 9), discutiu ideias sobre o ensino e 

aprendizagens, delineou perspetivas comuns relativamente à formação 

pessoal, profissional e cívica dos alunos e favoreceu, também, o meu sentido 

de pertença. 

O primeiro contacto com o PC foi, particularmente, incomum. Ainda eram 

escassas as informações que tínhamos sobre o EP e, na tentativa de reunir 

algumas e de tentar organizar o início desta fase tão importante, desloquei-me 

à escola. Já na mesma, recebi a informação de que o professor ainda se 

encontrava de férias e foi até a subdiretora da escola que, sem me esperar, me 

recebeu no PBX da escola.  

Depois de me ter apresentado a escola, de forma breve, permitiu-me 

subir ao piso superior com o objetivo de ver quando seriam as primeiras 

reuniões. Estava eu a analisar os quadros com o objetivo de encontrar as 

turmas do PC e as respetivas reuniões e eis senão quando a subdiretora da 

escola se dirige novamente a mim e decide contactar o PC, para que eu 

pudesse falar com o mesmo. Inesperado e por telemóvel, foi assim o meu 

primeiro contacto com o PC. 

Sendo o ensino profissionalizante o reflexo de uma interação entre 

formador e formando que vida a mudança dentro de um contexto organizado e 

institucional (García, C. M. (1999)), foi a partir do dia 2 de setembro que o PC 

se tornou a bússola para o caminho. Foi, inúmeras vezes, o guia e a sombra de 

todas as horas. Fruto também da sua experiência, facultou-me conselhos, 

sugestões e orientações e interveio quando sentiu que o clima do NE não era o 

propício à evolução. 
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 Levou-me a ser, desde cedo, a principal dinamizadora das minhas 

aprendizagens, tendo-me levado a incidir sobre o cerne das questões, a 

justificar e a refletir sobre as minhas atuações e a explorar situações que 

pudessem estar a despertar sentimentos de indecisão, corroborando com 

Carrega (2012), cit. por Queirós (2014), quando reporta a importância da 

existência da reflexão sobre o que foi realizado e a partilha de preocupações 

com vista às respostas aos diversos episódios. 

Foi a sombra na medida em que se mostrou sempre presente, quer na 

escola, quer durante esta fase pandémica. Encontrou-se disponível em 

qualquer momento, nem que fosse apenas para confirmar os planos 

elaborados ou a ordem de trabalhos para as aulas síncronas. Deixou-me voar 

alto em qualquer uma das duas circunstâncias: permitiu que eu arriscasse nas 

situações em que existiam diversidades nos pontos de vista, testemunhou a 

vivência e mostrou-se disponível para refletir sobre a atuação, bem como me 

permitiu dinamizar outro tipo de atividades no Ensino à Distância como debates 

sobre a igualdade de oportunidades e condições no Desporto e o preconceito e 

dinâmicas de grupo.  

A convergência de todos estes fatores e o destaque que possuem no 

desenvolvimento deste ano acentua a postura dos PC como os principais 

facilitadores da entrada na profissão (Batista & Queirós, 2013 cit. por Queirós, 

2014), uma vez que propiciam, realmente, uma entrada gradual, contudo, mais 

profunda no contexto escolar e, tendo em conta a minha experiência e o meu 

percurso, revelou-se, efetivamente, um mediador do processo que muito 

enriqueceu e contribuiu para a criação e para o desenvolvimento da minha 

identidade profissional. 

A PO foi, para mim, a professora omnipresente; foi a professora que 

embora nos visse com uma frequência bastante inferior à do PC, sabia tudo e, 

percebi cada vez melhor, que nos conhecia como poucas pessoas. Trouxe-me, 

muitas vezes, o diálogo que precisei, nomeadamente na fase mais cinzenta da 

minha vida. Entrei num dilema e senti, em momentos, que estava a lutar contra 

mim mesma. Estava a ultrapassar uma fase menos boa e, tendo em conta os 
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compromissos que tinha para cumprir, queria, simultaneamente, dar resposta, 

o que me levou a estar, algumas vezes, frustrada por não o conseguir fazer.  

Este foi, talvez, o momento em que acalmar me fez bem e o diálogo da 

PO foi determinante para isso: para parar e dar tempo ao tempo, 

demonstrando-se lá para me ouvir e me ajudar a dar a volta nesta grande 

adversidade que me assolou. Nem sempre conseguimos formar uma opinião 

concreta sobre os professores que leccionam as UCs num semestre da 

faculdade, contudo, sendo estudante da FADEUP há 5 anos, foi com grande 

entusiamo que recebi a notícia de que seria a professora a minha orientadora 

para este final de etapa, uma vez que me identifico bastante com a sua forma 

de ser e de trabalhar e este período só veio comprovar isso mesmo. 

Admirei a capacidade peculiar de lidar com cada uma de nós, de 

partilhar as suas vivências e experiências estabelecendo a correlação com 

aquelas que cada uma de nós estava a viver, de incentivar a procura pelo brio 

e pela excelência demonstrando diferentes pontos de vista nas reuniões com o 

NE e explorando a nossa capacidade de resposta e de argumentação, 

recordando quando a professora referia “agora vou ser um bocadinho 

advogada do diabo” e do quanto isso me fez crescer.  

Por entre outras funções, acarreta à PO a atribuição de supervisionar a 

prática educativa da PE em todas as suas áreas de desempenho e foi, desde 

sempre, muito preocupada em garantir toda a organização, planeamento e 

gestão do lado mais formal do processo: a elaboração, apresentação e defesa 

do REP. Mostrou-se, também neste sentido, sempre disponível – mesmo 

quando a carga de trabalho era desmedida – para reunir e esclarecer tudo 

aquilo que me apoquentava principalmente na reta final, o que revela uma 

enorme preocupação e dedicação aos seus estudantes. E quando surgiam os 

comentários “Oh, ficaste com a professora P? Que sorte!”, penso que é a essa 

forma de estar que se referem, ao reflexo de um processo de orientação e 

acompanhamento constante. Que sorte mesmo! 
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3.5 Turmas atribuídas  

A Escola Secundária de Rio Tinto contava, no ano letivo findado, com 

quatro turmas do 7º ano, cinco do 8º ano, seis do 9º ano, dezanove do 10º ano, 

dezasseis do 11º ano e quinze do 12º ano. Para além da existência de diversas 

turmas de Cursos Profissionais, existiam, dentro do 10º e dos 12º anos, uma 

turma de artes visuais e uma turma de ciências socioeconómicas em cada.  

Após algumas conversas com o PC, desde cedo percebemos que 

iríamos ser professoras de turmas do 12º ano, já que o facto de trabalharmos 

todas dentro do mesmo nível facilitaria o processo e patenteava uma partilha 

de ideias em função dos conteúdos a abordar. Contudo, a atribuição da turma 

nunca foi uma escolha e eu agradeço isso. De forma involuntária, a verdade é 

que, na minha opinião, cada uma das turmas encaixou, na perfeição, em cada 

um dos nossos perfis.  

À medida que íamos marcando presença nas reuniões de Conselho de 

Turma (CT), o professor ia fornecendo um documento com a relação da turma 

à professora correspondente e foi assim, progressivamente, que a atribuição foi 

efetuada. No meu ponto de vista, esta metodologia deu-nos a oportunidade de 

irmos, também, às reuniões das restantes turmas e isso permitiu-nos 

compreender que, apesar da finalidade das reuniões ser a mesma, são vários 

os aspetos em que se diferenciam. As turmas, por si só, são bastante distintas 

e as dinâmicas e as abordagens impostas por cada diretor de turma (DT) 

variam ligeiramente, o que nos permite, de igual modo, retirar alguns prós e 

contras. 

Relativamente à turma partilhada, ficou a certeza que seria lecionada 

noutra escola do agrupamento e que, à partida, recairia num 5º ou num 6º ano. 

Porém, algo que, a meu ver, também foi benéfico, foi o timing de entrada nesta 

aventura. Dado que a entrada numa escola e na comunidade escolar engloba 

um sem-fim de variáveis a controlar e que a caracterização da turma residente 

é fundamental nos momentos iniciais, o facto de só termos ido para o 5º ano já, 

sensivelmente, em Novembro, permitiu-me estabilizar com a turma residente e, 
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deste modo, focar-me a 100% nas duas dinâmicas, já que o método 

organizacional, obrigatoriamente, variou. 

Numa terça-feira, após a aula do PC, rumamos à Escola Básica 2,3 Frei 

Manuel de Santa Inês para ir conhecer, de forma superficial, o que nos 

aguardava. Nesta visita, vimos as duas turmas possíveis e, em consonância, 

optamos por uma. Sabíamos das adversidades que qualquer uma das duas 

nos poderia trazer, já que o professor responsável pelas mesmas nos tinha 

feito uma breve caracterização das mesmas, contudo, fica sempre a dúvida do 

“Será que fizemos bem?”. Na verdade, continuamos sem saber pois nunca 

demos uma aula à outra turma, mas até hoje não me arrependo de ter 

escolhido esta, ainda que a mesma tenha despontado algumas contrariedades. 

3.5.1 12ºano 

Para ser sincera, a primeira reunião foi, para mim, talvez o maior choque 

com a realidade. Sou treinadora há já alguns anos e sei que cada um dos 

nossos alunos ou atletas denotam singularidades com as quais temos de 

aprender a lidar. No entanto, no treino, o contexto difere bastante, sobretudo no 

que respeita à motivação dos intervenientes e creio que terá sido esse o meu 

maior confronto. Sabia, de antemão, que não iria chegar a todos os alunos da 

mesma forma. Todavia, também me conheço, sei como me entrego a cada 

coisa que faço e, embora não chegasse a todos de igual modo, o meu objetivo 

era apenas chegar e tentar potenciar o desempenho, quer enquanto alunos 

como enquanto pessoas. Essa formação integral sempre compôs o meu 

propósito.  

Ainda assim, devo confessar que depois dessa reunião, fiquei reticente. 

O meu objetivo mantinha-se, mas todas as particularidades deles me levavam 

a questionar se conseguiria cumprir os objetivos a que me propus. Quem me 

conhece sabe que uma das características que me define é ser perfeccionista, 

com o lado bom e o lado mau que isso acarreta. Portanto, nessa fase inicial, o 

facto de o único conhecimento que detinha sobre eles ser relativo a uma 

reunião, deixou-me, em parte, angustiada e curiosa. Precisava, nesse sentido, 

da realidade e da prática.  
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Chegada a altura das aulas verdadeiramente ditas, da presença e 

consequente comunicação, tudo se transformou. A primeira caracterização da 

turma, ainda que assertiva por parte dos professores antigos, em quase nada 

correspondeu ao que eu visualizei, uma vez que não se proporcionaram 

comportamentos que podiam ser susceptíveis de surgir. Por esta razão, a 

primeira semana foi realmente importante neste processo de conhecimento e 

esta desconstrução de uma possível ideia pré-concebida pode ter feito toda a 

diferença na elaboração de todo o nosso percurso: 

“Relativamente à turma em si, estava consciente de que poderia haver a 

hipótese de existirem alunos menos aptos ou com menos interesse pela 

disciplina, no entanto, a reunião com o Conselho de Turma (CT) foi talvez o 

maior choque que eu tive até hoje. Para além de ter sido o primeiro CT e de ter 

sido a primeira a ficar com uma turma atribuída, o historial da turma fez-me 

criar uma ideia da mesma, que não correspondeu àquilo que ela realmente é. 

No entanto, a minha ideia foi-se criando com base no meu medo em não saber 

lidar com os casos que me estavam a ser propostos, algo que se desfez no 

primeiro momento em que os vi.” (Voleibol. Reflexão da aula nº1. 18 de 

setembro de 2019). 

 “Confesso que, embora não me sentisse nervosa para a primeira aula e 

para a primeira semana, esta foi, desde sempre, o momento que sempre 

desejei, embora tivesse consciente que poderia não equivaler ao que até então 

expectava. Surpresa! Enganei-me! Não gosto de criar falsas expectativas, mas 

a verdade é que a turma, tal como já referi em momentos anteriores, despertou 

desde cedo uma vontade e colaboração por aquilo que eu havia apresentado e, 

logo aí, surgiu o “clique” de que juntos conseguiríamos. A ver vamos… Mas 

espero que sim! Para já, por aqui a viagem começou bem… (Voleibol. Reflexão 

da aula nº3. 25 de setembro de 2019). 

Os dias iam passando, as aulas iam-se somando e, na verdade, foi tudo 

bem diferente do que o que tinha idealizado. A turma foi sofrendo várias 

alterações na sua constituição ao longo dos meses: uma aluna trocou de 

turma, três trocaram de instituição (ainda que uma tenha sido por intercâmbio) 
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e um aluno entrou na turma. Todas estas alterações ditaram, desde o início do 

2º semestre até ao final do ano letivo, um total de 20 discentes, dos quais 11 

eram alunas e 9 eram alunos, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 

anos. Estão apresentados alguns dos meus companheiros de viagem. 

Relativamente ao presente e passado desportivo dos mesmos, não 

consegui reunir a informação relativa a todos, devido à ocorrência de diversas 

transferências. Ainda assim, a ficha individual preenchida no início do ano letivo 

permitiu-me reunir alguma informação, nomeadamente sobre a prática de 

desporto federado e o grau de interesse/gosto pela EF. 

Após esta primeira análise, apenas quatro dos alunos praticavam 

desporto federado, o que equivalia a 19% da turma. Porém, na generalidade, 

foi apresentada uma cultura desportiva razoável, visto que, dos dezasseis que 

já não praticavam qualquer tipo de modalidade, doze haviam praticado diversos 

desportos, tais como ginástica acrobática, natação, danças, futsal, futebol, 

equitação e râguebi.  

No meu ponto de vista, este contacto por parte de vários discentes com 

a vertente desportiva, influenciou, desde logo, o nosso percurso. Tal como já 

mencionei, embora não goste de criar falsas expectativas, identifiquei a postura 

deles sempre como um desafio e isso fazia-me querer chegar sempre mais 

longe enquanto docente. Por isso, o desafio e o estímulo acabaram sempre por 

ampliar o nível de ambição e isso foi criando uma equipa: 

“No meu ponto de vista, julgo que a boa relação com a turma, por si só, 

proporciona a existência de um clima de entreajuda e confiança. Apesar de 

existir uma liberdade moderada, qualquer um dos alunos sabe e reconhece que 

existem momentos mais relaxados, mas que, se o objetivo é evoluir para 

progredir até ao jogo 6x6, o trabalho durante os exercícios tem de absorver 

toda a concentração e empenho deles.” (Voleibol. Reflexão da aula nº4. 2 de 

outubro de 2019). 

Por fim, acredito que foi com este critério de “máxima liberdade, máxima 

responsabilidade” que os fui orientando. Inclusive, a evolução positiva da turma 



38 

ao longo do tempo e o envolvimento que depositaram ao longo de todas as 

aulas permitiram que utilizássemos, ainda que por um período curto devido à 

pandemia, o Modelo de Educação Desportiva, que se caracteriza exatamente 

por dar autonomia aos alunos, desde que os mesmos sejam capazes de a ter. 

Ainda que no início tenha existido um pequeno receio da possível resposta que 

eles poderiam dar ao modelo, esta resultou numa experiência bastante positiva 

que seria, certamente, levada a cabo mais vezes se não fosse a conjuntura 

atual. 

3.5.2 5ºano 

As atividades do EP confluem atividades letivas e não letivas que podem 

decorrer em mais do que um estabelecimento de ensino de forma a contemplar 

os diferentes ciclos de ensino abrangidos pelos grupos de recrutamento para 

os quais o ciclo de estudos prepara (2º Ciclo do Ensino Básico e 

3ºCiclo/Secundário)2. 

Dado isto, foi na Escola Básica 2,3 Frei Manuel de Santa Inês, uma 

escola agregada ao Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº3, que 

decorreram as aulas do 5º ano. Comparativamente à escola sede, era uma 

comunidade escolar mais pequena, o que facilitou a boa adaptação. Contudo, 

foi impossível integrar-me completamente, uma vez que a carga horária 

semanal na mesma era bastante inferior e, por essa razão, a minha presença 

na escola recaía apenas nos horários das aulas. Ainda assim, foi visível, por 

parte da comunidade educativa, um enorme sentido de receção e acolhimento, 

desde o funcionário que se encontrava todas as vezes no portão até aos 

professores do grupo de EF que desde sempre se mostraram disponíveis para 

facultar o material necessário ou trocar de espaços. 

Esta turma despontou uma montanha russa de emoções e sentimentos 

durante este ano letivo. Tendo em conta a experiência enquanto treinadora, a 

proximidade de idades levou-me a ter, desde o início, um conjunto de 

                                            
2 Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2019). Regulamento da Unidade Curricular 
de Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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estratégias e métodos que foram transferidos e utilizados neste contexto. Na 

fase inicial, julgo que isto me permitiu adotar uma postura mais firme perante 

os dezassete pequeninos que rapidamente vagueavam pelo espaço e sobre os 

quais era importante não abrir precedentes. A turma era, na realidade, 

composta por vinte discentes (dez alunos e dez alunas), contudo, dois deles 

entraram na turma bastante mais tarde e faltavam constantemente às aulas, à 

semelhança do que também acontecia com uma aluna. Estes três casos 

apresentam uma idade bastante superior à da turma, uma vez que sem os 

mesmos, a média de idades se encontrava nos 11 anos.  

Ressalvo esta característica, uma vez que esta chegou a ser uma 

questão à qual dei bastante atenção, tendo em conta a diversidade de fases 

que atravessam. Ou seja, não só os aspetos de natureza física eram 

completamente distintos, como a nível social e psicológico se encontravam em 

etapas totalmente díspares, o que nos mereceu, consequentemente, cuidados 

e objetivos divergentes, nomeadamente no que respeita à comunicação. 

A comunicação é a ação de tornar algo comum a muitos indivíduos. 

Contudo, tirando os três casos já referidos em que o diálogo foi, 

necessariamente, diferente, estávamos perante crianças cujo grau de 

concentração era reduzido e, portanto, isso pressupôs condutas e 

procedimentos completamente distintos do que os colocados em prática nas 

turmas do 12º ano. Era necessário, neste âmbito, compilar o imprescindível a 

estes anos tão opostos. Se por um lado uns estavam a terminar uma fase 

académica, estes, ‘caçulos’ no que respeita ao ensino, estavam a entrar no 2º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Durante o ensino presencial, o início foi uma lufada de conforto. 

Entramos as três, juntas, e isso facilitou bastante a chegada a este desafio. A 

turma tinha-se mostrado inquieta. No fundo, tinha as suas particularidades e 

isso também a fazia especial. Existiam alguns alunos com alguma tendência 

para a indisciplina e, portanto, uma maior presença de professores reduziu 

bastante a ocorrência de episódios problemáticos. Por outro lado, um caso de 

resistência à prática exigiu um maior cuidado e atenção. Para além disso, 
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sendo a Ginástica a primeira modalidade a abordar, beneficiou bastante o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que facilitou o acompanhamento e 

a realização de ajudas em algumas habilidades.  

No meu ponto de vista, o desafio foi ensiná-los a ser, a estar e, a partir 

daí, conseguimos, efetivamente, progredir na eficácia do processo de ensino-

aprendizagem. Desde sempre fizeram jus às idades que tinham. Neles 

tínhamos concentrada a inocência nas perguntas, a imensidão das dúvidas e a 

irreverência na competitividade, que muitas chamadas de atenção nos fizeram 

proferir. Mas foi nestes aspetos que a evolução mais se fez sentir. Emergiu um 

cariz mais cumpridor, uma proatividade constante na demonstração das tarefas 

e, sobretudo, um respeito e cooperação para com os colegas que eram quase 

inexistentes no primeiro dia.  

Porém, esta instigação não se debruçou apenas na turma, mas também 

no NE, tal como já referi anteriormente. Embora tenhamos formação na mesma 

instituição, era fulcral considerar as nossas características individuais, já que 

também elas condicionam a nossa atuação. Ser professora envolve muito mais 

do que o mero conhecimento do conteúdo: engloba espírito de equipa, 

cooperação e entreajuda, não só porque estamos inseridas num contexto 

social, como temos de adaptar os nossos modos de agir em prol do grupo, pois 

só através dessas cedências é que também crescemos, quer pessoal, quer 

profissionalmente. 

Para mim, esta diferença enquanto docente não se repercutiu tanto no 

que concerne às estratégias ou posturas a adotar, mas sim na sincronia 

imperiosa ao NE. Para além de ser um grupo menos autónomo que pressupõe 

mais prudência e cautela, nem sempre foi fácil conciliar métodos de pensar, 

planear e implementar divergentes. Contudo, o crescimento também se 

manifesta aqui. 

O facto de as aulas serem partilhadas foi uma experiência bastante 

positiva, mas, a nível psicológico, senti um desgaste muito superior, já que era 

necessário um equilíbrio constante. Além das metodologias e posturas 



41 

utilizadas serem, também, o reflexo das nossas diferentes personalidades e 

dos pontos de vista e conceções sustentadas, o desenvolvimento das aulas 

pressupunha uma atenção redobrada: uma podia ser mais eficaz a mantê-los 

organizados e atentos, enquanto outra podia demonstrar mais dificuldades em 

ultrapassar o afunilamento instrucional.  

Neste caso, por exemplo, tendo em consideração a idade em causa, o 

afunilamento instrucional rapidamente se ampliava e se transformava em 

conversas paralelas ou dúvidas quanto à tarefa. Por esta razão, as aulas 

acabaram por se tornar, a meu ver, positivas porque conseguimos vivenciar um 

maior número de experiências (favoráveis ou não) que nos possibilitaram a 

chegada a outras conclusões, mas, concomitantemente, acabaram por ser 

mais corrosivas, na medida em que, sendo a turma já mais dinâmica, irrequieta 

e proativa, as compensações contínuas com vista o equilíbrio, acabavam por 

exigir mais de nós.  

Infelizmente, dada a conjuntura atual, não conseguimos terminar o 

planeamento estabelecido para a turma, nem cheguei a trabalhar, em dupla, 

com todos os elementos do NE. Contudo, o período em que estivemos na 

escola e em que lecionei Ginástica, Basquetebol e Badminton, muito me 

acrescentou. A evolução deles moveu-me e aqui, importa, mais uma vez, 

destacar que nem sempre o saber fazer é o mais importante – pelo menos 

naquele momento. O sentido de compromisso ao “não pararem quando 

realizam um circuito”, o desenvolvimento do espírito de equipa e da competição 

sem se afrontarem e o sentido de ajuda ao próximo que se foi instalando foram, 

muitas vezes, detalhes que muito me marcaram.  

Apesar de toda a ansiedade e atrevimento de quem fala só porque quer 

acrescentar alguma coisa ao que foi dito por eles demonstrados, foi a adição 

de todos estes passinhos que culminaram numa progressão significativa a nível 

técnico-tático. O controlo nas palavras que reiteravam ao colega, a ajuda 

quando o mesmo precisava e a manutenção do respeito durante um exercício 

ou um jogo (independentemente do seu nível competitivo) diminuíram, 

drasticamente, os conflitos sociais que podiam surgir e permitiram ainda que as 



42 

alunas, no caso, com uma maior resistência à prática se sentissem mais 

incluídas e essa objeção fosse, lentamente, reprimida pelas próprias: 

“Após o choque inicial com o comportamento da turma, cada aula tem 

sido um progresso. É certo que a Educação Física é muito mais do que a 

prática, é mais do que saber-fazer, é também saber e, sobretudo, saber-ser. 

Por isso, nesta Unidade Didática tivemos uma missão que se tornou tão ou 

mais importante que o ensino do conteúdo, pois sem o controlo 

comportamental da turma, ser-nos-ia impossível conseguir avançar no que à 

técnica e à tática diz respeito. 

Assim, aliado ao desenvolvimento do conteúdo programático, urgiu 

evidenciar os conceitos psicossociais, sobretudo no concerne à estimulação de 

situações competitivas, para que eles aprendessem a trabalhar em equipa, 

cooperar e, essencialmente, a respeitar não só as dificuldades dos colegas 

como a derrota. Perante esta reflexão, no planeamento desta aula, optamos 

por destinar a parte correspondente à ativação geral a exercícios que 

envolviam manipulação, mas cujo objetivo principal era desenvolverem os 

comportamentos acima mencionados. Para potenciar este tipo de ações foram 

introduzidas algumas regras que os levaram a cumprir para que pudessem 

participar. Por exemplo, caso criticassem ou entrassem em conflito com algum 

colega, perderiam, de imediato, a possibilidade de participar e, 

consequentemente, de ganhar, uma vez que a sua equipa era 

automaticamente desqualificada. 

A criação destas condicionantes e o fomento deste tipo de desempenho 

levou-os a ser muito bem-sucedidos na tarefa, quer a nível motor, como a nível 

comportamental. É igualmente importante ressalvar que chegou um momento 

em que até festejaram o 2º lugar, o que é um avanço significativo, na medida 

em que, no início da Unidade Didática, quando confrontados com um ponto 

sofrido ou uma derrota, demonstravam logo descontentamento e total 

frustração.” (Basquetebol. Reflexão da aula nº9. 10 de dezembro de 2019).  
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4. Operacionalização da prática profissional – Detalhes de uma 

rotina no terreno de construção da profissão 
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4. Operacionalização da prática profissional – Detalhes de uma 

rotina no terreno de construção da profissão 

4.1 Organização e gestão do processo de Ensino-

Aprendizagem – O sonho, o planeamento e a prática do meu 

“Ser professora”  

4.1.1 A base concetual do sonho 

Depois de conhecidos os intervenientes principais e o contexto em que 

se inserem, inicia-se, aqui, a base argumentativa deste relatório. A 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem visa a construção de 

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

respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza, com 

eficácia pedagógica, o processo de educação e formação do aluno na aula de 

Educação Física.”.3 Nesta, é também importante ressalvar três pilares 

fundamentais do Ensino: a conceção, o planeamento e a avaliação. É na 

correlação de todos eles que se verifica um ensino coerente, exigente e 

unificado, refletido na sua eficácia, até porque a índole prática da EF 

subentende que todos se adaptem em função das respostas da turma. 

A educação está, constantemente, em mutação. Multiplicam-se as 

ofertas e os domínios a explorar e surgem os conceitos de competência e 

adaptação. Neste sentido, é necessário que as pessoas, enquanto construtores 

permanentes, corroborem a evolução constante do conhecimento, sobretudo 

porque ensinar não é, de todo, o mesmo que ser professor.  

Talvez a opinião que se segue surja desta minha paixão pelo que faço, 

mas a verdade é que o ensino nos acompanha ao longo de toda a vida e são 

várias as oportunidades que nos proporcionam para evoluir, não só enquanto 

estudantes, mas sobretudo enquanto pessoas: nas primeiras etapas da vida 

                                            
3 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao grau de Mestre em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP”, elaborado pelo Gabinete de Pedagogia do 
Desporto para a Unidade Curricular de Estágio Profissional no ano letivo 2019/2020. 
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aprendemos a mover-nos, a agarrar, entre outras ações; o caminho continua, 

de forma mais estruturada e consistente, na escola, ao longo dos doze anos de 

escolaridade obrigatória bem como no Ensino Superior; permanece durante a 

vida profissional no sentido de promover uma adaptação constante a novos 

desafios e a novos estímulos e perdura para o resto da vida, por exemplo, 

através das aprendizagens de uma nova rotina em que emerge a possibilidade 

de realizar tarefas cujo “eu profissional” poderia não permitir. 

Tal como sustenta Delors (1998, p. 103), “Hoje em dia, ninguém pode 

pensar adquirir, na juventude, uma bagagem inicial de conhecimentos que lhe 

baste para toda a vida, porque a evolução rápida do mundo exige uma 

atualização contínua dos saberes, mesmo que a educação inicial dos jovens 

tenda a prolongar-se”. Assim, e corroborando ainda com o mesmo autor, 

também é indispensável “estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao 

fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes 

primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em mudança”. 

Tendo em consideração esta panóplia de alterações, os profissionais do 

campo educacional, neste caso, os docentes, devem também proceder ao 

aperfeiçoamento do seu desempenho profissional, estando mais preparados e 

autónomos, principalmente no sentido de fazer face à eclosão de novas 

tarefas, novas competências e novas responsabilidades, até porque, tal como 

sustenta Graça (2015, p. 23), “O ensino não é uma atividade que se baste a si 

própria, é uma atividade relacional e tem que atender não apenas à 

especificidade da matéria, mas também às particularidades dos aprendentes e 

dos contextos, das situações e das circunstâncias”. 

Sharon Feiman (1983, cit. por García, C. M., 1999), subdivide, inclusive, 

este percurso em quatro fases: a fase de pré-treino, a fase de formação inicial, 

a fase de iniciação e a fase de formação permanente que, na minha opinião, 

acentua exatamente esta ideia de que os docentes devem preparar-se sempre 

para ter o seu constructo profissional (e, coincidentemente, pessoal) em 

constante evolução. Utilizando a opinião deste autor também para fundamentar 

o meu ponto de vista, ao aprender a ensinar, cada professor passa pela fase 
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em que contempla as experiências anteriores enquanto aluno -  a denominada 

fase de pré-treino -, passa pela fase de formação inicial, cujo objetivo é dotar 

os professores, formalmente, numa instituição específica de formação dos 

mesmos, de conhecimentos pedagógicos e de práticas de ensino 

(Marcelo,1989) cit. por (García, C. M.,1999), passa pela fase de iniciação que 

corresponde aos primeiros anos de prática profissional, em que os professores 

aprendem a profissão através da sua prática e, por fim mas talvez o ponto mais 

importante para corroborar esta ideia de desenvolvimento sistemático, passa 

pela fase de formação permanente, na qual Feiman destaca as atividades e 

formações que possibilitam “o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento 

do seu ensino” (Marcelo, 1992b; Villar Angulo, 1990c cit. por García, C. 

M.,1999). 

Deste modo, apesar de todas estas passagens, este é, ou deve ser, um 

processo contínuo, já que esta adaptação ininterrupta deve ser mantida ao 

longo de toda a carreira. Também Canário (2007) comprova esta formação 

contínua como uma peça fundamental no desenvolvimento profissional dos 

docentes, bem como no incremento de alterações e inovações das práticas 

curriculares. Uma vez que o ensino se transforma e não cessa a sua 

complexidade à medida que as sociedades aumentam a sua diversidade, é 

urgente conceber, na minha opinião, como ponto de partida desta análise, o 

que é ser professor, que competências traz a formação inicial e o que é que, 

verdadeiramente, é exigido no ato de lecionar.  

Assim como o ensino, também a competência abrange um alargado 

leque de perspetivas, demarcada pela complexidade e pela imprevisibilidade. 

Dada a ausência de consenso nos termos, com competências depreenda-se o 

conceito numa perspetiva maioritariamente estruturalista, em que a 

competência é tida como um processo dinâmico onde a mesma é (re)criada e 

construída, numa continuidade, nas práticas diárias e na capacidade que o 

professor tem de criar os seus próprios recursos (Hong; Stähle, 2005 cit. por 

Batista et al., 2012), tendo sempre em consideração que a mesma está 

suscetível à capacidade do professor relativamente às suas atitudes, 
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conhecimento e, sobretudo, à sua capacidade reflexiva, até porque, tal como 

sustentam Melina e Domínguez (cit. por García, C. M.,1999), a reflexão e a 

inovação devem ser características intrínsecas ao professor. 

Retornando à essência da questão, este nem sempre é tido como uma 

transição fácil no primeiro ano de docência, até porque “o conhecimento que o 

professor tem da disciplina que leciona interage com conhecimentos, 

convicções e crenças acerca da educação, do ensino e aprendizagem, acerca 

dos alunos e acerca dos contextos educativos” (Graça, 2001, p. 110). Isto 

implica uma articulação de ações e saberes, que embora nem sempre possa 

ser antecipada ao ser colocada em prática na formação inicial – porque a falta 

de contexto assim o impede -, também é apoiada por Bento (2003, p. 17) 

quando refere que “o processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. 

Todos os aspetos e momentos deste processo estão em inter-relação, 

influenciam-se reciprocamente”. 

Com base nas premissas anteriores e considerando o meu ponto de 

vista, ser professora está manifestamente longe da mera posse de um 

conhecimento específico. Depreenda-se também que ser ‘boa professora’, está 

ainda mais longe.  

Ser professora, ou boa professora, não se confina ao conhecimento, 

mesmo que este encerre, em si, não só o saber pedagógico, como também o 

saber-fazer e o saber porquê – a justificação das ações efetuadas. Para mim, 

ser professora é edificar conhecimento e atitudes. Saber mobilizá-los. É saber 

falar, mas também saber ouvir (e ainda são algumas as vezes em que eles só 

precisam que os ouçam…). É parar, pensar e refletir. Questionar - pois só com 

esta postura se propiciam mudanças. Mudar a prática ou as metodologias 

utilizadas sempre que necessário, mobilizando conhecimentos anteriormente 

adquiridos. Trabalhar por eles e para eles. É manter um ambiente benéfico e 

sentir que remamos todos para o mesmo lado. Fazê-los crescer, na Educação 

Física e na vida. É dar e receber, e este ano foi o reflexo disso. Dei muito, 

tenho consciência, mas recebi tanto (e talvez eles nem tenham essa noção!).  
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Ao mencionar fazê-los crescer, incluo, também a perspetiva 

construtivista do ensino que, nos últimos anos, tem sido conteúdo estruturante 

da investigação, com o intuito de propiciar uma prática consciente, refletida e 

intrinsecamente assumida. Batista et al. (2012, p. 90) acrescenta que o sentido 

de responsabilidade é imprescindível para facultar, aos alunos, a capacidade 

de edificar as suas próprias ferramentas de construção do processo de ensino-

aprendizagem. Tendo em conta este quesito, o objetivo era, igualmente, fazê-

los crescer na sua autonomia, responsabilidade e compromisso, de modo que 

os mesmos entendam o que fazem, porque o fazem e qual a implicação das 

suas tomadas de decisão. 

“A responsabilização pelos atos deles fê-los perceber que só se 

empenhassem é que conseguiriam jogar e, embora fosse um exercício menos 

complexo, até os alunos menos hábeis foram bem-sucedidos. (…) Embora 

tenha emitido algum feedback sobre o posicionamento deles perante a bola, as 

melhorias foram igualmente notórias e o facto de nunca agarrarem a bola, 

acabou por trazer similaridade àquilo que se pretende no jogo.” (Voleibol. 

Reflexão da aula nº13. 8 de novembro de 2019). 

A dimensão afetiva está, inevitavelmente, associada ao processo de 

ensino-aprendizagem e é, inequivocamente, um fator influenciador da mesma. 

Daí que, para mim, a sensação de harmonia e de bom relacionamento com a 

turma me tranquilize e me deixe mais confortável para a docência, pois 

conforme afirmam Veras e Ferreira (2010), esta dimensão tem um papel crucial 

na construção da pessoa e do conhecimento:  

“A sensação de dever cumprido deu-se às 9h50 do dia 18 de Setembro 

de 2019, não só por me ter sentido bem naquela função e por ter 

correspondido ao que esperava de mim, mas também por ter percebido que 

consegui estabelecer uma boa relação com a turma, o que, para mim, é 

fundamental, já que um bom clima de aula é fulcral para potenciar a 

aprendizagem.” (Voleibol. Reflexão da aula nº 1. 18 de setembro de 2019). 
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Dado o vínculo entre o eu pessoal e o eu profissional no 

desenvolvimento da identidade docente, e ainda que consciente por saber que 

muito me faltaria para aprender e evoluir, o excerto anterior de uma reflexão 

retrata o meu primeiro passo nesta tão longa caminhada. Acredito que quem 

não entre nesta aventura com uma mente aberta e com capacidade de 

adaptação, pode revelar alguma dificuldade neste processo evolutivo. Não 

basta estar, fazer figura de corpo presente. Ser professor é viver. E para 

ensinarmos, é impreterível estarmos dispostos a aprender, já que esta 

renovação constante nos faz ser mais e melhores, não só quando indagamos o 

nosso próprio conhecimento, como também quando valorizamos a aquisição de 

conhecimento por outro agente (García, C. M.,1999).  

Por estes motivos, a meu ver, existem alguns detalhes que podem levar 

uma pessoa a estar mais próxima dessas condições. Reunir o conhecimento 

específico (bem como o conhecimento pedagógico do mesmo) é claramente 

fundamental tendo em consideração a função estrutural que tem na execução 

da atividade, contudo, não basta sabê-lo, importa conseguir mobilizá-lo. Não 

obstante, quando aliadas determinadas características que potenciem o 

exercício da profissão como particularidades pessoais (autonomia, 

responsabilidade e a capacidade, por exemplo, de trabalhar em equipa), 

competência e reflexão, o profissional pode estar sempre mais próximo e mais 

capaz de realizar um bom desempenho na atividade docente. Corrobora-se, 

portanto, mais uma vez, a importância das cinco facetas expostas por Nóvoa 

(2009) com vista “ao bom professor”, bem como a ideia sustentada de Little 

(1993, cit. por García, C. M.,1999) referente à necessidade de possibilitarem 

que os professores questionem as suas próprias conceções e práticas 

institucionais. 

De acordo com Luz (2000) cit. por Batista et al. (2012), “ser competente 

é saber transferir, saber combinar e integrar, supõe a capacidade de aprender 

e adaptar-se”. Foi na interligação de todos os fatores anteriormente 

mencionados, que tentei evoluir ao longo de todo o meu primeiro ano de 

docência. Foi esta a minha missão enquanto professora pela 1ª vez: assente, 
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sempre que possível, nas características acima referidas, nas minhas 

conceções e no meu entendimento do que é EF, que se caracteriza pela 

distinção clara entre esta disciplina e as restantes. Poderiam ser vários os 

argumentos a utilizar na defesa da importância das etapas pelas quais passa 

uma PE, porém, atendendo ao meu percurso, considero de maior pertinência 

destacar os processos pelos quais a mesma passa para criar a sua identidade 

profissional.  

Na verdade, a prática é que nos permite averiguar em que medida 

conseguimos ser “bons professores” e de que forma o podemos melhorar. É, 

inclusive, “no exercício profissional, no espaço escolar, que essas conceções 

são revistas e adquirem significado” (Ambrosetti, Almeida & Calil, 2012, cit. por 

Pata, 2012 cit. por Queirós, 2014, p. 70). Contudo, temos, impreterivelmente, 

uma imagem, enquanto área disciplinar, desvalorizada e confesso que tive, em 

momentos, receio de identificar esses sentimentos e sensações durante este 

ano.  

Tenho para mim que quem assim pensa desconhece, totalmente, o seu 

corpo e do que ele é capaz; desconhece a importância do desporto nos 

contextos sociais e culturais, bem como o impacto que pode ter no 

desenvolvimento de hábitos mais ativos e saudáveis; por último, desconhece 

que a EF não é só “onde se joga à bola, se dá cambalhotas ou se lança umas 

bolas ao cesto” como o dizem de forma singela, mas que, sendo uma disciplina 

estrutural que percorre os doze anos de escolaridade, carrega um valor 

educativo alicerçado em conhecimentos, crenças e conceções que se 

repercutirão ao longo da vida, como é o caso do respeito, da dedicação, da 

resiliência e da superação.  

Poderia continuar a enumerar, mas prefiro enfatizar que se aprende a 

não desistir. Afinal não é isso que incutimos, grande parte das vezes, às 

nossas crianças? Eu continuo aqui, a lutar pelo meu sonho. Será demasiado 

ensinar-lhes a ambicionar que façam o mesmo pelos sonhos deles? É preciso, 

de igual forma, refletir sobre estas questões, pois a forma como nos 

posicionamos dita, em todo e qualquer momento, uma reação nos nossos 
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alunos e interessa, neste âmbito, destacar que o desenvolvimento do “eu 

profissional” é um continuum, pelo que devemos agir de forma congruente. 

Tal como mencionei, outra das componentes indispensáveis para me 

encontrar enquanto professora foi compreender-me. Não conseguiria avançar, 

de forma nenhuma, se não conseguisse identificar aquilo em que acredito e 

segundo o qual me rejo. O ponto de partida foi compreender o que era para 

mim a EF e como é que me queria rever enquanto professora. Contemplando a 

área 1, o domínio da conceção revela-se crucial para a prática, na medida em 

que “as concepções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham reflectem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino” (Graça, 2001, p. 110).  

Ainda que evidencie alguns traços característicos de outras orientações 

teóricas, aquela com a que mais me identifiquei foi a orientação concetual 

prática. Segundo Feiman-Nemser (1989), esta particularidade levou-me, 

essencialmente, a pressupor uma ação reflexiva sobre a prática com base no 

paradigma interpretativo. Isto é, a atribuir significado ao que os alunos 

executavam, para que, com isso, compreendessem as suas ações e lhe 

conferissem conhecimento, privilegiando a experiência, a observação e a 

reflexão. Não obstante, foi, mais uma vez, indispensável convergir uma série 

de princípios e crenças e mover capacidades e conhecimentos, e, portanto, 

não foi apenas segundo esta orientação que me regi, pois isso reduzir-me-ia e 

incapacitar-me-ia de me superar enquanto professora e de tentar alcançar um 

ensino eficaz. Foi, então, na confluência dos aspetos mencionados até então 

que desenvolvi a minha prática. 

Associado a isto está, inevitavelmente, o conceito de reflexão e este não 

se prende unicamente à reflexão após a prática. O conceito de prática reflexiva 

surge, exatamente, com o intuito dos professores interrogarem as suas práticas 

de ensino, proporcionando-lhes oportunidades de verem e reverem as suas 

atuações e viabilizarem o seu desenvolvimento (I. Oliveira & Serrazina, 2002). 

De acordo com Bento (2003), a planificação, análise e a avaliação do ensino 
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são necessidades e momentos que despertam o surgimento da reflexão 

relativamente à teoria e à prática do ensino.  

Desta forma, não deve existir apenas uma reflexão após a aula, mas 

também antes e durante, de modo que seja possível, também, antecipar ou 

resolver algum problema ou imprevisto, estabelecendo até, numa fase do ano 

mais avançada, ajustes tendo em conta situações precedentes. Segundo 

Barnes (1991) cit. por García, C. M. (1999), as reflexões sobre a própria prática 

são, à semelhança dos diálogos com outros professores e observações das 

aulas dos mesmos, uma importante ferramenta para adquirir conhecimento. 

Porém, acredito que a reflexão não necessita de ser necessariamente 

associada à professora. Bem pelo contrário, no meu ponto de vista, a reflexão 

deveria estar mais presente num dos módulos da avaliação: a autoavaliação. A 

autoavaliação visa proporcionar ao aluno um autorretrato da sua postura e do 

seu desempenho. Em contrapartida, nem sempre os alunos têm acesso aos 

critérios de avaliação de cada uma das modalidades, de modo a conseguirem 

uma reflexão profunda sobre o que realizaram.  

Atendendo à minha vivência na escola, a autoavaliação surgia no final 

de cada semestre e, portanto, a reflexão sobre cada uma das modalidades 

acabava por ficar desvanecida em prol da última modalidade a ser abordada. 

Apesar de reconhecer na autoavaliação inúmeras vantagens, considero que 

nem sempre é possível tirar partido dela, muito devido à imaturidade que os 

alunos apresentam relativamente ao processo prático e, também, ao reflexivo, 

o que também acaba por ser o reflexo da importância que à mesma é dada.  

Na minha opinião, a capacidade de reflexão é bastante desvalorizada, 

nomeadamente na área da EF, até porque o tempo destinado à autoavaliação 

são sempre os “últimos 10 minutos”. Este tipo de posicionamentos valoriza (e 

bem) a parte prática, mas devia-se, de igual modo, valorizar os momentos 

destinados à análise dos desempenhos de cada um quando os mesmos 

existem, pois só dessa forma os alunos começam a atribuir significado a esse 

tipo de tarefas. 
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Acredito que se fosse explicado, de forma mais clara, o que se pretende 

com a autoavaliação aos alunos, os mesmos conseguiriam ultrapassar o mero 

“cumpri todas as tarefas e esforcei-me o máximo possível”, e isso levaria a que, 

mesmo para os docentes, a autoavaliação fosse utilizada para trocar algumas 

impressões e opiniões que pudessem auxiliar o processo de avaliação final.  

Todo o meu percurso académico influenciou e potenciou a minha 

capacidade de reflexão. Neste sentido, a primeira reflexão que realizei neste 

domínio foi, claramente, na idealização das minhas expectativas. Contudo, tudo 

parecia abstrato e eram poucas as conclusões a retirar. Assim que chegaram 

as primeiras reuniões, a inversão aconteceu, tal era a infinidade de assuntos a 

desenvolver. Surgia, então, por vezes, a dicotomia professora-aluna: entrava 

na escola e era quase confundida com uma aluna e minutos depois sentava-

me numa cadeira rodeada de professores mais experientes a falar sobre os 

conteúdos verdadeiramente importantes para a realização da prática. 

Inteiramente associada a esta dicotomia sobressai a relação afetiva que, 

impreterivelmente, é necessária ao ato de ensinar. Enquanto aluna esta 

componente foi fundamental, na medida em que senti uma maior presença, 

uma maior disponibilidade e um maior acompanhamento. Assim, acredito que 

isto tenha influenciado, certamente, a minha motivação para a aprendizagem e, 

consequentemente, me tenha levado a ter mais sucesso nessas Unidades 

Curriculares. O desafio passava a ser, então, colocar em prática esse “tato 

pedagógico” evidenciado por Nóvoa (2009). Sempre tive em mente que, 

quando fosse professora, iria pensar enquanto docente, mas, também, 

enquanto aluna, pois só dessa forma me iria permitir estar mais próxima da 

minha turma e compreender o que eles pudessem sentir, optimizando a relação 

de ensino-aprendizagem, e talvez, neste âmbito, tenha deixado sobressair 

algumas das minhas características pessoais, o que se poderia ter repercutido 

positiva ou negativamente. 

Contudo, sendo o primeiro ano de docência, estas expectativas levaram-

me a questionar várias vezes como deveria ser o meu primeiro contacto com 

eles. “Não quero ser autoritária porque me irão ver como uma sargenta, mas 
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também não posso abrir precedentes porque senão vão abusar” – pensei eu. 

Devo admitir que depois de muito pensar, não cheguei a nenhuma conclusão 

nem consegui retirar nenhum tipo de posicionamento a adotar. Na verdade, na 

prática, limitei-me a ser eu, independentemente das lutas que, em função 

disso, teria de travar. Hoje, acredito que mesmo que tivesse planeado algo, 

nunca iria conseguir colocar em prática, visto que a envolvência no processo é 

tal que nós somos absorvidas pela mesma e esse tipo de pensamentos ou 

planeamentos acabam por ser completamente anulados, pelo que não posso 

deixar de concordar com Nóvoa (2009) quando o mesmo refere que “temos dito 

(e repetido) que o professor é a pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é 

impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos 

aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 

ensinamos”. 

Parafraseando Veras e Ferreira (2010, p.221), “a afectividade constitui 

um fator de grande importância no processo de desenvolvimento do indivíduo e 

na relação com o outro”, pelo que, tendo o ensino da EF o objetivo de formar 

integralmente os seus alunos e tendo também, a meu ver, uma estreita ligação 

com a presença, o contacto, o toque e a expressividade corporal, o professor 

deve fazer-se munir de competências que lhe possibilite articular os domínios 

motor, afetivo e cognitivo, para que os mesmos componham as diferentes 

fases de ensino e todos os alunos se sintam integrados e interligados para 

serem bem-sucedidos.  

Ainda que para estabelecer esta ligação seja necessário o 

“consentimento” dos alunos, ou seja, seja imprescindível que os mesmos 

estabeleçam o mesmo objetivo (Veras & Ferreira, 2010), só com essa postura 

é que o processo de ensino-aprendizagem pode ser intensificado, já que o 

sucesso evidenciado no ensino depende da qualidade das relações 

estabelecidas (Leite (2006) cit. por Veras & Ferreira (2010)). Deste modo, é 

indispensável que o professor desenvolva o seu tato pedagógico, pois é nele 

que se encerra a capacidade de relação e de comunicação inerente ao ato de 

educar (Nóvoa, 2009) e foi através do mesmo que consegui compreender as 
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singularidades de cada um dos meus alunos e reforçar a relação estabelecida 

ao longo do ano com ambas as turmas, mas sobretudo, com a minha turma 

residente. 

4.1.2 Pressupostos do planeamento: um caminho sólido ou 

permeável? Que modificações perante a ação? 

Das componentes anteriormente referenciadas emergiu a minha primeira 

grande reflexão sobre a prática. Para Bento (2003), “todo o projeto de 

planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos 

dos programas”. Como tal, iniciei a minha ação com a análise da 

documentação da escola como é o caso do Projeto Educativo da Escola (PEE), 

do Programa Nacional de Educação Física (PNEF), da grelha de planificação 

do Grupo de EF e do planeamento anual (PA) em articulação com o Plano 

Anual de Atividades (PAA), correspondentes ao ciclo de estudos com os quais 

iria trabalhar. Não menos importante foi refletir sobre a primeira abordagem à 

turma residente, já que o primeiro impacto acaba por também condicionar, em 

grande parte, o nosso ponto de vista sobre alguém. Deste modo, procedi a uma 

unificação dos propósitos do contexto da intervenção e das diferentes fases da 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem e, portanto, tal como 

suscita Bento (2003), tentei antecipar, mentalmente, o meu processo de 

ensino, articulando as planificações e programas com o contexto em que 

estava inserida. Os meus objetivos estavam definidos, era hora de começar a 

concretizá-los. 

Um dos primeiros documentos a elaborar em contexto de NE foi a ficha 

individual do aluno (FIA) para as turmas residentes (Anexo I). Após o PC nos 

inteirar das informações a reter na mesma, este ficheiro possibilitou uma 

caracterização superficial da turma sem que nos focássemos no que era alheio 

ao processo de ensino-aprendizagem: quem eram, que prática desportiva 

existia, quais eram as suas vivências a nível desportivo e qual era o grau de 

motivação de cada um relativamente à disciplina de Educação Física, 

relembrando que neste 12º ano, a classificação não entrava na média.´ Porém, 

a informação presente na mesma aliada ao retrato feito pelos restantes 
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professores na primeira reunião de CT clarificaram as estratégias iniciais 

passíveis de serem utilizadas na intervenção. 

“No que concerne à disciplina de Educação Física, os dados fornecidos 

na ficha possibilitou-nos conhecer apenas o grau de satisfação que os alunos 

demonstram pela mesma e algumas expectativas que detinham para este ano 

(…) Embora uma ficha individual não determine, de forma totalmente eficiente 

e fidedigna, as capacidades e a aptidão que cada aluno possui para a área 

disciplinar, estes dados traduzem uma informação muito importante: o gosto 

deles pela prática desportiva e a motivação que levam para a aula. Isto é, 

consegui concluir que 12 alunos gostam muito da disciplina de Educação 

Física, o que, por si só, facilita e dificulta, simultaneamente, o processo de 

ensino-aprendizagem, já que eles vão para a aula com mais vontade e, 

portanto, estão mais empenhados e concentrados e, por outro lado, necessitam 

de mais estímulo e mais desafio.” (MEC Voleibol. Setembro de 2019). 

Já os restantes documentos foram utilizados numa simbiose. O PNEF foi 

ajustado à situação contextual e aos desafios propostos pela mesma, atuando, 

assim, em conformidade, com os pareceres do grupo de EF e da escola. Deste 

modo, surge, de forma mais vincada, aquilo que se denomina planeamento. 

Sendo o plano, de forma global, um “modelo racional, um meio de 

reconhecimento antecipado e de regulação do comportamento atuante” (Bento, 

2003, p. 13), pode ser, em função da postura do professor, uma estratégia de 

antecipação mental, tal como mencionado anteriormente, para a 

imprevisibilidade a que sempre se sujeita no processo de ensino e é, na 

correspondência ao primeiro nível de planeamento que criei o PA (Anexo II) – 

a planificação de um “plano global, integral e realista da intervenção educativa 

para um período lato de tempo” (Bento, 2003, pp. 65-66) - para a minha turma 

residente, tendo em consideração a articulação acima mencionada e o 

roulement das instalações (Anexo III), uma vez que, após conversa com o PC, 

foi deliberada uma predominância de uma prática massiva que se caracteriza, 

segundo Ugrinowitsch e Benda (2011), por um tempo de prática superior ao 

tempo de pausa, organizada por blocos.  
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O “ato de planear é intrínseco à educação” (Padilha, 2001, cit. por 

Bossle, 2002, p.37) e ao aparecimento do planeamento – “uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo” (Bento, 2003, p. 

8) a longo prazo (PA) -, encontram-se associados, indispensavelmente, os 

Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC). Contudo, devo confessar, que 

no segundo nível de planeamento, os MECs me causaram alguns sentimentos 

controversos. Um dos pontos fulcrais no desenvolvimento do EP é, como já 

mencionei, o NE e, na fase inicial, nomeadamente no início do ano letivo com a 

abordagem ao Voleibol – a primeira modalidade de sempre enquanto 

professora – senti alguns dissabores. Por um lado, entramos, obviamente num 

outro ritmo e, quando dentro do mesmo grupo, esse ritmo alterna, surgem 

algumas dificuldades em desenvolver este tipo de trabalho em grupo solicitado 

pelo PC. O MEC, para além de exigir um conhecimento aprofundado sobre o 

que se vai lecionar, engloba, de igual modo, uma reflexão profunda sobre os 

objetivos a atingir, pelo que refletir sobre essas questões e desbravá-las de 

forma cooperativa, foi, a meu ver, uma das principais adversidades pelas quais 

passei na minha intervenção. 

A estrutura geral de um MEC, segundo a proposta de Vickers (1990) 

está dividida em dois tipos de conhecimentos: no Módulo 1, o conhecimento 

declarativo que compreende as categorias transdisciplinares do conhecimento 

e do Módulo 2 ao 8, o conhecimento processual que, por sua vez, reúne 

estratégias para a instrução. Por outro lado, podemos, também, dividir o 

planeamento realizado no MEC em três diferentes fases: o da análise que 

conflui os módulos 1, 2 e 3; o das decisões que incorpora os módulos 4, 5, 6 e 

7 e, por fim, o da aplicação que corresponde ao módulo 8. O desenvolvimento 

de todos estes módulos é realizado independentemente do nível de 

planeamento a ser utilizado (Anual, Unidade Didática (UD) e Aula). 

Na elaboração do documento do PA, correspondente ao primeiro nível 

de planeamento, as informações relativas às modalidades a lecionar e ao 

número de aulas definido foram fornecidas pelo PC, pelo que a realização 

deste documento permitiu que, de forma clara e objetiva, me pudesse organizar 
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e direcionar para os objetivos gerais, transversais e específicos estabelecidos, 

considerando, sempre, os fatores condicionadores como o roulement, o 

inventário ou o PAA.  

Contudo, não foi uma matriz mandatária na minha docência. Ainda que 

alie as diretrizes e afirme que no 1º semestre deveriam ser realizadas 18 aulas 

de Voleibol e de Andebol e 10 de Badminton e que no 2º semestre constassem 

14 de Futsal e de Basquetebol e 12 de Ginástica Acrobática, a ordem de 

abordagem esteve, sempre, ao nosso alcance e foi-nos, de igual modo, 

concedida a liberdade de flexibilizarmos os conteúdos em função das ilações 

que viríamos a possuir da turma, uma vez que, nesta fase, o conhecimento 

relativo a capacidades e aptidões que possuíamos da mesma era bastante 

redutor.  

É possível concluir, portanto, que ao longo deste percurso, o PA foi um 

documento mutável e alvo de diversas alterações em resposta ao 

comportamento demonstrado pela turma e aos constrangimentos situacionais, 

dado que nele inclui a análise da disciplina no plano curricular, a análise do 

contexto e a análise dos alunos. Assim, alguns detalhes que, durante a 

conceção, pareciam viáveis, dissolveram-se durante o confronto com os 

problemas reais de ensino (Bento, 2003), nomeadamente, uma das que mais 

se destacou foi a carga horária total disponível para cada modalidade que 

rapidamente se desvaneceu por entre as atividades realizadas não 

mencionadas no PAA, até porque, e parafraseando o mesmo autor (p.16), “o 

ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser 

contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado (…). Mas nem por isso muita coisa deixa de depender já da 

antecipação mental da realidade do ensino mediante o seu planeamento e 

preparação”. 

Para Graça e Mesquita (2011) “não é possível aprender tudo de uma só 

vez, sob pena de se incorrer no risco de nada aprender” e não poderia estar 

mais de acordo com esta afirmação. Por vezes, o desejo e a ambição de 

querer superar as expectativas que individualmente se criam e de querer 
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realizar algo que até então apenas sonhamos, pode levar-nos a retirar os pés 

do chão.  

“Como o tempo é escasso e cada minuto é precioso neste processo 

complexo de transmitir conhecimentos, cultura e valores, a introdução do 

serviço tipo ténis foi delongada. Não faria, para mim, qualquer sentido, estar a 

avançar para a introdução de uma habilidade nova, quando uma que, a meu 

ver, é basilar no jogo (sobretudo no 4x4 e no 6x6) não se realizava bem, nem 

de perto nem de longe. Assim, o objetivo de adiar esta fase surgiu com o intuito 

de poder dar o tempo necessário a cada componente, sem tornar as aulas um 

mero cumprimento de uma Unidade Didática e seguindo uma velha máxima 

dos mais antigos: para cada coisa, o seu tempo.” (Voleibol. Reflexão da aula 

nº5. 4 de outubro de 2019). 

O planeamento e a reflexão foram, para mim, no que respeita a este 

domínio, importantes aliados e potenciadores da minha ação docente, já que 

me permitiam, constantemente, compreender o nível de desenvolvimento dos 

alunos, as suas necessidades e motivações, bem como compreender de que 

forma poderia incrementar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, atribuí ao planeamento, tal como Bossle (2002), a função de construtor 

orientador da ação docente e, como tal, de organizador e avaliador da 

coerência do ensino aos objetivos propostos.  

Estas alterações resultaram, no ensino prático, num total de 20 aulas de 

Voleibol, 15 de Andebol, 12 de Badminton, 8 de Futsal e 1 de Ginástica 

Acrobática, o que comprova que o planeamento espelha, neste caso, a minha 

organização intencional atendendo às necessidades escolares situacionais 

(Bossle, 2002). Tendo em conta o panorama atual, as restantes aulas de 

Futsal, Ginástica Acrobática e de Basquetebol foram realizadas através do 

Ensino à Distância, o que transformou, por completo, as dinâmicas das 

mesmas.  

Bento (2003) destacou, no que se refere, ao planeamento, quatro fases 

pelas quais o mesmo passa: a elaboração, a realização, o controlo e a 
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confirmação ou ajuste e, tendo em consideração um ensino real e 

contextualizado, não existe um nível de realização em que estas fases não se 

apliquem, sendo o parágrafo anterior o reflexo disso. 

Ainda assim, o percurso prático correspondeu a dois terços do ano letivo 

e foram, felizmente, muitas as vezes em que saí do pavilhão cansada, mas 

feliz, com a sensação de dever cumprido (não que o mesmo não tenha 

acontecido no ensino à distância, mas este último peca pela falta da presença, 

do toque e essa alterações condicionam o tipo de feedback existente). Por ter 

tendência a nunca estar satisfeita, foram várias as vezes em que essa 

sensação de missão cumprida me dizia, concomitantemente, que poderia ainda 

ter chegado, ligeiramente, mais longe.  

Independentemente da modalidade, as ambições foram subindo, o 

desempenho também e, portanto, foi crucial, várias vezes, analisar o PNEF e a 

grelha de planificação da escola para que existisse equidade nas diferentes 

abordagens e nenhuma modalidade interpolasse ou sobrepusesse outra. Nesta 

fase, o ajuste da estruturação da extensão dos conteúdos às particularidades 

da turma atribuiu significado às palavras proferidas por Bento (2003, pp. 15-16) 

“a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas e a sua realização prática. É 

uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do 

ensino (…)”.  

“Na primeira aula aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo, passou tudo 

tão rápido que quando dei por mim, tinha acabado, o que pode ser bom, 

porque me consegui manter sempre envolvida e nem dei pelo tempo passar.” 

(Voleibol. Reflexão da aula nº 2. 20 de setembro de 2019). 

“A planificação significa também ligar a própria qualificação e formação 

permanente do professor ao processo de ensino, à procura de melhores 

resultados no ensino como resultante do confronto diário com problemas 

teóricos e práticos” (Bento, 2003, p. 16). Também associado ao planeamento e 

à interligação entre os objetivos propostos e os realizados, posso destacar uma 
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das dificuldades que encontrei nas minhas primeiras aulas e que se manifesta, 

também, por via da busca incessante pela evolução, tal como é possível 

verificar no excerto anterior de uma reflexão. Por vezes, ainda que o nível nem 

sempre fosse o mais espetacular que se poderia obter, estávamos tão 

envolvidos na aula que as melhorias constantes ou a capacidade de adaptação 

e vontade de melhorar, nos enredava de tal modo que o tempo passava.  

Com isto, a aula terminava sempre à hora estipulada ou uns minutinhos 

depois para refletirmos sobre elas e senti, efetivamente, que isso teria de ser, 

de forma imediata, um aspeto a corrigir, visto que a progressão por eles 

apresentada não justifica o prolongamento. Ainda assim, este ano, foram 

também várias as vezes em que as aulas acabaram por se iniciar mais tarde 

por razões alheias e, também por esse motivo, tentei aproveitar o tempo ao 

máximo.  

Contudo, tive consciência da necessidade dessa alteração e até após 

algumas conversas com o PC e o NE, considero que consegui inverter o 

sucedido num curto espaço de tempo, acreditando também que consegui, 

através do planeamento, responder em tempo útil e de forma eficaz, não só na 

preparação prévia da aula, como também antes da mesma se iniciar e no seu 

decorrer, o que me deixou bastante satisfeita com a minha evolução nesse 

aspeto, contribuiu, ostensivamente, para a construção do meu ‘eu profissional’ 

e legitimou, realmente, os dois momentos em que o ensino é criado: no 

planeamento e na prática (Bento, 2003).  

Ainda nesta linha de pensamento, recuperando uma citação, é possível 

afirmar que “no processo real do ensino existe o inesperado, sendo 

frequentemente necessária uma rápida reação situacional. Mas, nem por isso, 

muita coisa deixa de depender já da antecipação mental da realidade do ensino 

mediante o seu planeamento e preparação” (Bento, 2003, p. 16), o que 

significa que um grau elevado destes aspetos pode expressar uma capacidade 

de reação e, consequentemente, uma adaptação mais ágil devido a uma leitura 

mais eficaz quer do ensino, quer da turma, quer do meio escolar onde ambos 

se inserem. Passamos, então, ao segundo nível de planeamento: a UD – a 
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ferramenta que possibilita a criação de uma sequência metodológica e um meio 

de regular e orientar a ação pedagógica. 

Este foi, verdadeiramente, um aliado ao longo destes meses enquanto 

professora. Fiel companheiro e capaz de dar uma resposta só com o 

preenchimento de uma grelha. Arrisco-me a dizer que nunca uma tabela me 

disse, nem significou tanto. Foi, sem dúvida, um procedimento ao qual dediquei 

bastante tempo, porque senti que me ajudava, realmente, a orientar a minha 

atividade profissional. Foi nelas que estruturei ideias, conteúdos e conceitos e 

foi, igualmente, nas mesmas que direcionei e verifiquei, diversas vezes, se os 

objetivos propostos estavam a ser cumpridos, principalmente no decorrer das 

mesmas.  

Na elaboração das mesmas, fiz jus ao que me rege. Contemplei não só 

as habilidades motoras e a condição física e fisiologia, como também a cultura 

desportiva e conceitos psicossociais, tal como, de resto, orienta o MEC. 

Advém, desta vez através das categorias transdisciplinares, a capacidade que 

a disciplina de EF carrega em tornar os seus alunos não só melhores 

executantes, como também alunos mais literatos e responsáveis pelo que 

dizem e pela forma como agem. Aqui, embora o processo avaliativo seja árduo, 

é gratificante, uma vez que o término de uma UD, nos permite analisá-la, rever 

a sua justificação e os objetivos inerentes e verificar de que forma não só a 

cumprimos, como também que alterações foram necessárias e com que intuito, 

conferindo-lhe, portanto, um valor inequívoco enquanto guia e orientador da 

atuação. 

De uma forma geral, não posso apresentar descontentamento pelo 

trabalho que desenvolvi ao nível do planeamento, nomeadamente das UD. 

Creio que, talvez dentro do PNEF para o 12º ano, a modalidade que me 

poderia fazer intensificar o meu estudo e capacidade para analisar a prática era 

Ginástica Acrobática, contudo, a pandemia gerada pela Covid-19 impediu que 

a mesma prosseguisse e hoje, apesar de nada poder fazer para a concluir 

relativamente à prática, mantenho-me com a curiosidade de perceber como 

teria corrido, caso tivesse sido possível avançar, até para tentar estabelecer 
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uma comparação entre as modalidades com as quais me identifico mais e com 

as quais me identifico menos. Nas restantes, talvez o facto de acompanhar 

com frequência, desde pequena, jogos de diversas modalidades, quer pela 

televisão, quer ao vivo, me tenha permitido reunir alguma bagagem, sobretudo 

ao nível de vivências, reportório visual e articulação de conteúdos que, 

consequentemente, me fizeram sentir mais confortável na lecionação: 

“É bom começar com a nossa modalidade, mas sempre me disseram 

que os nossos maiores crescimentos surgem quando nos confrontamos com 

algo que nos desafia. (…) Esta é uma modalidade que costumo acompanhar e 

o facto de ver vários jogos deu-me alguma estabilidade. O que eu sentia e me 

alarmava era que me faltava era conhecimento pedagógico relativamente às 

formas básicas de jogo (FBJ) e aos conteúdos a elas associadas. Isto é, o que 

correspondia técnico e taticamente a cada uma dessas. Posto isto, a minha 

preparação teve de ser muito maior do que aquela que havia existido para 

voleibol. (…) Tentei explorar duas FBJ que considerei que se pudesse 

encontrar na aula e, a partir daqui, destaquei alguns comportamentos técnico-

táticos que pudessem ser executados por eles para que me fosse mais fácil 

identificá-los.” (Andebol. Reflexão da aula nº9. 18 de outubro de 2019). 

“Depois da azáfama de entrar em Andebol, chegara o momento de 

abordar uma modalidade diferente relativamente às primeiras, mas que muitas 

recordações me traz. Confesso que a preparação para Badminton foi diferente, 

pois o “conforto” de até ter jogado no Desporto Escolar me traz alguma 

segurança.” (Badminton. Reflexão da aula nº21. 13 de dezembro de 2019). 

“Comecei dentro da minha área de conforto, com uma das modalidades 

que mais feliz me faz. Passei pelo Andebol que me trouxe agradáveis 

surpresas e me surpreendeu. Larguei há pouco a nostalgia que o Badminton 

me trouxe: o reviver do meu secundário, do meu tempo de aluna. Agora é 

altura de embarcar por novas aventuras. Chegou o tempo do futsal que, 

embora sinta que é bastante diferente do futebol, não me deixa totalmente 

desconfortável.” (Futsal. Reflexão da aula nº30. 12 de fevereiro de 2020). 
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Por conseguinte e até pelos feedbacks que fui obtendo ao longo do ano, 

esse pensamento foi comum a vários membros da comunidade de prática que 

me acompanhou e penso que desse maior domínio sobre o que lecionava, 

acabou por emergir, uma resposta mais rápida e eficiente ao comportamento 

motor dos alunos relativamente aos conteúdos a serem abordados. 

A UD de Voleibol (Anexo IV) foi, sem dúvida, uma injeção de conforto e 

confiança, já que, o facto de ser treinadora há alguns anos e estar mais 

sensível ao erro e ao feedback, também influenciou, no meu ponto de vista, a 

opinião que a turma criou sobre mim. Inevitavelmente, acabei por me estender 

mais, não só no planeamento como também na exigência. Contudo, não há 

progresso em aula que ultrapasse a alegria de ver a turma num torneio escolar 

da modalidade, a desempenhar na perfeição a prática, a divertirem-se e, 

sobretudo, a desenvolverem, ainda que inconscientemente, um espírito de 

grupo e de cooperação inexplicável. Não há professora que aguente ver seis 

no campo a representá-los e os restantes na lateral a apoiar. São estes 

momentos que também dão alento e comprovam os motivos, pelo menos, 

pelos quais enverguei pelo ensino. 

“Na preparação do MEC, não esperava, de todo, que este fosse o 

desfecho. Foi um percurso longo e duro, onde, por vezes, a ambição nos tirava 

o chão pela exigência. O treino fez subir a parada, mas constantemente 

desmantelava essa dualidade que, por vezes, era inevitável. Considero que 

nisso conseguimos realizar um bom trabalho e que, progressivamente, eles 

corresponderam totalmente ao que esperava. Chegar ao 6x6 foi um caminho 

árduo, mas não havia como não o fazer. Se alguns evidenciavam inúmeras 

dificuldades, os restantes iam ao chão quando necessário. Houve exercícios 

cujo ritmo se perdeu nas entrelinhas e as bolas demonstravam uma fixação 

contínua pelo solo, mas noutros, a dinâmica invertia-se. Quem estava a jogar e 

quem estava fora dava o máximo e mantinha-se envolvido, sem que fosse 

necessária a minha voz de alerta para tal. Cresceram e eu, sem dúvida, que 

cresci com eles.  
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Próximo do fim da UD decorreria o torneio escolar de Voleibol. 

Sobressaiu a vergonha e o desconforto em participar, sobretudo nas raparigas. 

Contudo, após algumas conversas, numa turma de vinte alunos, doze estavam 

inscritos para participar. Só lhes faltava o voto da confiança, precisavam de 

saber que ganhar era um acréscimo, mas que todos o podiam ambicionar 

porque demonstraram qualidade. 

Chegara o dia. Estava eu e chegaram eles. O torneio iniciou-se e 

lembro-me perfeitamente da azáfama de andar entra a organização do torneio, 

a arbitrar jogos e a auxiliar os restantes árbitros e de, simultaneamente, tentar 

apoiar aquela que era a minha turma e que também precisava de mim. Com o 

desenrolar do torneio, foram-se libertando espaços e a minha atenção 

começou a ficar canalizada nesse sentido. Ia acompanhando os resultados e 

uma da equipa ainda se mantinha ‘em jogo’. O tempo ia passando e o mais 

bonito de se ver foi que sempre que existiam intervalos, os alunos não inscritos 

rapidamente se faziam chegar ao pavilhão. Cada vez mais fui acompanhando o 

processo e renovando os votos de confiança no que elas, haviam, já desde 

Setembro, construído. 

A equipa chegou à final. Era hora de a jogar e lembro-me de elas terem 

agradecido, ao que eu respondi que a final não mudaria nada. O orgulho e a 

alegria de as ver superarem-se ultrapassam toda e qualquer vitória. Contudo, 

as finais não se jogam, ganham-se. E, neste momento, a turma entrou num 

ciclo de entreajuda e cooperação, num culminar de canções de apoio e 

palavras motivadoras. Foi, verdadeiramente, um momento que vou levar para o 

resto da minha vida porque é nestas ocasiões que se percebe o verdadeiro 

significado de ‘ser professora’. Não tinham um passe excelente, uma manchete 

perfeita nem foram precisas grandes estratégias de jogo, mas ganharam, 

inclusivamente, a final e a melhor imagem que posso ter desse acontecimento 

foi o momento imediatamente após o último ponto, em que todos correram para 

dentro do campo e se abraçaram, com saltos carregados de alegria. 

Neste momento, o meu coração explodiu de felicidade e tal como cita 

Conceição Chaves num belo poema sobre ser professor: “Ser professor é…/ 
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Construir castelos/ Não só castelos mágicos, belos e grandiosos./ Mas castelos 

fortes, com bases firmes. (…) Ser professor é acalentar sonhos./ Realizar 

desejos, mostrar caminhos./Partilhar alegrias… (…) O professor semeia e 

constrói um mundo…/ De magia, beleza, sonhos e conhecimento”. Permito-me 

só acrescentar que os alunos são os pilares dessa construção e, neste 

momento, não podia estar mais feliz com o mundo que, juntos, estamos a 

construir." (Reflexão Torneio de Voleibol. 18 de dezembro de 2019) 

Para as restantes modalidades, a premissa foi simples: não descurar na 

exigência, quer para mim, quer para eles. Foi, sempre, neste sentido que 

decorreu o planeamento das minhas UD e, de modo consequente, das minhas 

aulas. Na minha opinião, a construção do conhecimento tem por base não só o 

meu domínio acerca do que vou abordar, como a capacidade para o transmitir 

aos alunos, por isso, o facto de ter começado com Voleibol, permitiu elevar a 

exigência e torná-la um pressuposto básico para as UD subsequentes. 

Maioritariamente, prevaleceu uma organização metodológica do 

conteúdo articulada. Isto é, por um lado foram evidenciados diferentes 

elementos para que compreendessem de que forma os poderiam utilizar numa 

situação mais complexa (base-topo) e, por outro lado, existiram alguns 

momentos em que o jogo propriamente dito foi utilizado como meio para 

possibilitar ao aluno a construção de uma conceção global da tarefa a realizar e 

dos objetivos a tingir (topo-base). Por esta razão, verificou-se que, os mesmos 

conteúdos repetiram, várias vezes, a mesma função didática, com o objetivo de 

lhes proporcionar, também, alguma estabilidade no que concerne à categoria 

das habilidades motoras.  

Interligado com isto, surge uma das variáveis que muito pesou neste 

ponto: a extensão da UD (o módulo 4 do Modelo de Vickers), uma vez que, 

analisando e estabelecendo algumas comparações entre as UD das diferentes 

modalidades, manter os objetivos ajustados e coerentes com o desempenho da 

turma e as metas a atingir, tanto nas UD mais longas como nas mais curtas, 

originou uma revisão contínua e sistemática, reafirmando a conceção de que a 
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avaliação pode ser tida como o processo de determinar a extensão com que os 

objetivos educacionais se realizam. 

“Precavendo que teria de lecionar apenas seis aulas, sendo que a última 

é a avaliação sumativa, só tinha uma hipótese: menos é mais. Por isso, o 

planeamento era nesta aula fornecer-lhes algumas ferramentas que os levasse 

ao êxito e apenas alguns batimentos, (…) Tendo sido praticante, tenho, nesta 

vertente, uma noção clara de que o Badminton é uma modalidade bastante 

exigente não só ao nível psicomotor (agilidade), como a nível técnico e, por 

isso, o tempo de exercitação surge como um importante aliado à progressão.” 

(Badminton. Reflexão da aula nº24. 15 de janeiro de 2020). 

Considerando o excerto anterior, prossigo com um excerto de uma 

reflexão de aula posterior, de modo a comprovar a susceptibilidade à mudança 

dos planeamentos, verificando, assim, mais uma vez, a adaptação dos 

objetivos às situações e à turma em questão: 

“Porque o jogo de Badminton acaba por ser isto: decidir. Decidir se 

tenho uma postura ágil ou se fico meramente no meio do campo à espera que 

o colega jogue; decidir se coloco o volante em função da posição corporal do 

meu adversário ou se envio o volante só por enviar… (…) 

Por estes motivos, sei que não vou encontrar um Clear perfeito ou um 

Encosto a pingar mesmo na rede, mas, pelo menos, a minha análise diz-me 

que todos apresentaram uma evolução razoável. Apesar de nem sempre 

conseguirem executar, plenamente, os batimentos, considero que o nível de 

jogo da globalidade da turma foi um crescendo ao longo da Unidade Didática. 

Nem sempre o resultado final é o mais importante, até porque o tempo 

disponível para dar significado às melhorias nem sempre é suficiente, por isso, 

importa analisar e verificar o percurso que eles vão traçando e averiguar de 

que forma é que as suas evoluções foram, apesar de nem sempre constantes, 

dando lugar à obtenção de novos conhecimentos.” (Badminton. Reflexão da 

aula nº31. 14 de fevereiro de 2020). 
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A definição de objetivos – correspondente ao módulo 5 do Modelo de 

Vickers -, para mim, desempenhou um papel fundamental em qualquer uma 

das UD elaboradas. As intenções delineadas, com base nos ficheiros já 

referidos, resultaram na questão mais pertinente: O que é que pretendo que os 

meus alunos adquiram? Desta forma, a avaliação estabelece uma ligação 

estreita com as metas a atingir, na medida em que se revelam, regularmente, 

um instrumento com capacidade para efetuar a regulação das mesmas. 

Estabelece-se, assim, uma correlação direta entre o Módulo 5 acima detalhado 

e o Módulo 6, a configuração da avaliação, uma vez que esta última pode 

assumir um papel preponderante na determinação dos progressos dos alunos 

e pode validar, ou não, a orientação e a definição das metas e objetivos de 

ensino estabelecidos. 

Ainda referente ao módulo 4, a extensão e a sequência dos conteúdos 

incorporou, para além do domínio das habilidades motoras, as categorias da 

condição física e fisiologia, a cultura desportiva e os conceitos sociais. Na 

primeira foram destacadas algumas capacidades, coordenativas e/ou 

condicionais, que influenciavam a prática de uma ou mais modalidades; na 

segunda foram abordadas as regras de segurança (fulcrais ao bom 

funcionamento da aula), a simbologia, os regulamentos e a terminologia ou 

uma seleção das mesmas, em função da modalidade e do tempo disponível 

para a lecionação da mesma visaram uma facilitação do processo de 

comunicação entre professora-alunos, uma compreensão mais eficaz da 

modalidade e o correspondente entendimento sobre como e quando utilizar na 

prática; por último, mas não menos importante, foram destacados para 

abordagem alguns princípios, normas e valores que contribuem não só para o 

aumento da qualidade da aula e, por conseguinte, do ensino, como sobretudo 

para o desenvolvimento dos alunos, não enquanto estudantes, como também 

enquanto pessoas, privilegiando, assim, a formação íntegra que a Educação 

Física tantas vezes ambiciona.  

Apesar dos diversos objetivos e em conformidade com o que acontece 

no PA, também as UDs são alvo de algumas alterações: 
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 “Embora não tivesse nenhuma expectativa, talvez tenha idealizado, com 

base no que já demonstraram noutras modalidades, outro tipo de capacidades 

para a Ginástica. Contudo, o desempenho da turma, na sua globalidade, foi 

bastante inferior em relação às restantes.” (Ginástica Acrobática. Reflexão da 

aula nº9. 6 de março de 2020). 

Tendo como ponto de partida o excerto anterior, este exemplo prático de 

Ginástica Acrobática foi o reflexo do que foi uma (re)adaptação e 

(re)construção do planeamento inicial, neste caso, o anual. Apesar do esforço, 

a turma demonstrou diversas dificuldades em realizar habilidades que deveriam 

estar consolidadas desde o Ensino Básico e, uma vez que isso iria condicionar 

todo o progresso deles, considerei a mudança, pelo facto de que é preferível, 

por vezes, recuar para, posteriormente, conseguir avançar. Infelizmente, dada 

a conjuntura que se instalou, o mesmo não se conseguiu verificar e, portanto, a 

alteração teve, até, de ser drástica porque uma modalidade que seria abordada 

de forma prática e em grupo refinou-se à elaboração de um dossier. 

Considerando ainda o excerto e sendo a aula um ponto de convergência 

entre o pensamento e a ação do professor (Bento, 2003), identifico uma 

correlação significativa entre a avaliação e o terceiro nível de planeamento: o 

plano de aula (PdA), uma vez que é durante a mesma que percebemos se os 

objetivos estão ajustados ou se estão longe de se adequarem à turma, visto 

que corresponde ao nível de preparação onde os mesmos são mais concretos 

e precisos. Neste sentido, esta harmonização entre as minhas ações e as 

reações por parte da comunidade escolar, nomeadamente da turma, 

asseguram o estabelecimento do último nível de planeamento como uma 

avaliação contínua e ajustada, constantemente, ao quotidiano. 

Embora a elaboração do mesmo tenha sido efetuada pelo NE, desde 

sempre me enquadrei com a estrutura utilizada. Porém, um dilema persistia em 

encobrir os meus pensamentos sempre que preparava a aula seguinte. Por um 

lado, queria que o mesmo fosse curto e conciso; por outro lado, o detalhe 

pormenorizado promovia uma maior extensão. Disseram-me, durante vários 

momentos no 1º Ciclo bem como no 2º Ciclo que uma das características de 
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um bom PdA consistia na compreensão do mesmo por alguém completamente 

alheio à aula. Noutro ponto de vista, essa especificidade pode contrariar a 

brevidade e a objetividade inerente ao cariz deste último patamar de 

planeamento. 

Para Rink (2014), o PdA é equivalente a um guião do processo 

instrucional, dirigido a uma aula em específico e deve partir dos objetivos da 

UD. Bento (2003), por sua vez, sustenta que o contributo específico do PdA 

possibilita a solução das tarefas de uma unidade temática, do programa anual 

e do programa contextual da escola, confirmando, por isso, a interrelação 

inerente aos vários níveis de planeamento e estabelecendo o caráter 

adaptativo e mutável de todos eles. 

“O facto de não ter ficado circunscrita ao plano de aula e de o ter 

alterado, fez com que um dos exercícios não tivesse sido realizado, pelo que 

os últimos vinte minutos de aula fossem destinados a situação de jogo 4x4 de 

competição.” (Voleibol. Plano de aula nº6. 9 de outubro de 2019). 

Apesar de estabelecer uma ligação entre os restantes níveis de 

planeamento, as aulas e, por conseguinte, os PdA regem-se, tendo em 

consideração a minha experiência, de forma até acentuada, segundo as aulas 

anteriores, pois é nelas que se confluem as verdadeiras conclusões acerca do 

processo de ensino-aprendizagem. Por esta razão e por esta vulnerabilidade à 

mudança, também ao PdA – o ponto essencial do processo de educação e 

formação (Bento, 2003) - corresponde, a meu ver, a vertente carismática, 

inovadora e criativa da PE, visto que é neste domínio que é possível a mesma 

adaptar os exercícios em função das peculiaridades e necessidades dos seus 

alunos, até porque pensar em tarefas claras, inovadoras e envoltas num 

ambiente positivo é essencial na criação de um clima de aprendizagem 

adequado (Rosado & Ferreira, 2011). 

“Também a dinâmica do exercício pressupôs outro tipo de 

comportamentos: Em primeiro lugar, os campos estavam denominados: de um 

lado era o céu, do outro era o inferno e o objetivo era ganharem todos os jogos 
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para conseguirem chegar ao céu. Isto aumentou claramente a competitividade 

e a envolvência dos alunos na tarefa. Em segundo lugar, existia um par que 

nunca iria ter com quem jogar dado o nº ímpar de equipas, por isso, passaram 

a ser responsáveis pela arbitragem do campo do céu, o que equivalia a uma 

“imunidade”.” (Voleibol. Reflexão da aula nº6. 9 de outubro de 2019). 

Este foi, no meu percurso, um continuum de aprendizagens, 

principalmente porque senti que com o passar das aulas estava a conseguir 

compreendê-los melhor e de forma mais efetiva. Apesar de algumas respostas 

às principais questões que se colocam após a reflexão sobre uma ou mais 

aulas começarem a ser transversais a partir de um determinado momento, para 

mim, o PdA foi o principal elo entre a professora e os alunos. É claro que o 

planeamento engloba inúmeras intervenções – umas que são visíveis e outras 

que proporcionam apenas que outras aconteçam -, contudo, a meu ver, o PdA 

desenvolve este papel porque é o verdadeiro nível de planeamento que nos 

permite, enquanto professores, criar rotinas.  

Para além das questões mais basilares como chegar atempadamente, 

organizar o material necessário e preparar o espaço de aula, é neste planear 

que é necessário configurar o material necessário em função do inventário da 

escola, sobretudo porque também existem outras turmas que podem necessitar 

e isso tem de ser gerido; é fundamental projetar, também em função disso, os 

esquemas de rotação e a organização da turma (em grupos, pares ou até 

individualmente) de modo que os alunos tenham as mesmas oportunidades 

ajustadas às capacidades individuais e, portanto, é na atenção dedicada a 

estes detalhes sistematicamente que se vão formulando as aulas: a preparação 

das situações de aprendizagem, a sequência com que as mesmas são 

executadas e as reflexões durante e após as próprias aulas são fatores que, 

analisados progressivamente, potenciam uma evolução, positiva ou negativa, 

no processo de ensino-aprendizagem e que me forneceram, especificamente, 

bastante informação pertinente no que respeita à qualidade do ensino a ser 

prestado. 
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Este caminho que se vai traçando e que permite que se forme uma 

equipa de trabalho (professora-alunos), ou seja, esse avançar no conhecimento 

que se tem da turma e a procura da melhoria no trabalho a realizar com a 

mesma permitiu, inclusive, que a meio do ano letivo conseguisse utilizar outros 

modelos de ensino que privilegiassem a autonomia dos alunos. 

“Relativamente à parte final da aula, foi dada alguma liberdade aos 

alunos. O intuito é que em algumas das aulas seguintes se possa realizar 

apenas torneio, uma vez que a estimulação constante da relação aluno-volante 

é que os leva à evolução. Por essa razão, foram efetuadas, nesta fase inicial 

duas equipas, como forma de também potenciar o espírito competitivo, a 

afiliação e o trabalho em equipa.” (Badminton. Reflexão da aula nº24. 15 de 

janeiro de 2020). 

“(…) a inclusão da vertente competitiva, nesta modalidade, foi um 

acréscimo à turma, já que fez raiar um espírito diferente, não só no que 

respeita ao jogo em si, ao 1x1, como às situações de competição informais 

com que eram confrontados.” (Badminton. Reflexão da aula nº32. 19 de 

fevereiro de 2020). 

“Posto isto, desde o final dessa aula que senti a necessidade de renovar 

o método de trabalho, já que grande parte da turma necessita constantemente 

da minha atenção para ter sucesso na tarefa e isso torna-se impossível, 

essencialmente quando estamos perante níveis tão díspares, em que o tipo de 

feedback varia consideravelmente. (…) Neste sentido, esta mudança visa, 

fundamentalmente, desenvolver competências que lhes permitam participar 

ativamente com confiança, responsabilidade e segurança nas aulas e reduzir 

as barreiras no envolvimento no Desporto, equilibrando a competição e a 

inclusão, principalmente, em relação aos géneros.” (Futsal. Reflexão da aula 

nº34. 4 de março de 2020). 

Este clima adequado induz uma maior predisposição para a 

aprendizagem que, por sua vez, é constantemente reavaliada. A avaliação 

pode ser referida com dois objetivos distintos: o nível de ganhos dos alunos e a 
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evolução dos mesmos face à concretização dos objetivos. A avaliação que 

mais me solicitou adaptações recorrentes foi, sem dúvida, a avaliação 

diagnóstica. 

“(…) nesta aula, o objetivo era um: analisar, mais uma vez, os ganhos 

dos alunos ao longo da Unidade Didática e verificar de que forma é que os 

objetivos conseguiram ser ajustados ao contexto de cada aluno. Uma vez que 

cada aluno é incomparável, o padrão de referência foram critérios, não só 

relativos a comportamentos adjacentes aos diversos batimentos ou ao jogo em 

si, denominados critérios de performance, como também em relação aos 

objetivos socioafetivos (critérios de competência).” (Badminton. Reflexão da 

aula nº32. 19 de fevereiro de 2020). 

Apesar da mesma poder ser realizada no decorrer da UD, a sua 

realização foi, sempre, efetuada no início da mesma, com o intuito de analisar 

que tipo de conhecimentos e aptidões a turma apresentava para progredirmos 

nos conteúdos. No caso de os alunos reunirem competências que lhes 

permitissem avançar com os conteúdos previamente destacados nos 

programas nacionais e situacionais, a progressão foi feita. Porém, por vezes, 

os alunos denotaram algumas dificuldades ainda nos conteúdos anteriores e, 

por essa razão, pelo menos no início não se justificou o avanço, pois não 

existiam condições para que novas aprendizagens pudessem ter lugar. 

Para além desse fator, a avaliação diagnóstica ainda que inicialmente se 

tenha desenvolvido em contexto de NE, rapidamente teve de ser ajustada: 

“Tendo em conta a experiência já obtida na Unidade Didática anterior, 

apesar de termos realizado uma ficha para a Avaliação Diagnóstica, optei, em 

concordância com o professor cooperante, por não a utilizar. Como tal, e não 

sendo o Andebol a minha modalidade dominante, era fundamental ter, de base 

para a aula, um conhecimento mais profundo daquilo que poderia surgir. (…) 

Assim, optei por tentar consultar algumas bases de conhecimento que me 

permitiram aprofundar o conhecimento do conteúdo em algumas formas 

básicas de jogo. (...) A Avaliação Diagnóstica foi, então, realizada em jogo de 
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(GR+4)x(4+GR), visto que para além de lhes poder proporcionar a 

oportunidade de, sem tornar o jogo demasiado complexo, realizar 

comportamentos inerentes ao jogo (como os meios táticos de grupo), 

possibilita-os um contacto constante com a bola.” (MEC Andebol. Outubro de 

2019) 

O mesmo aconteceu na modalidade de Badminton, na medida em que a 

ficha “formal” acabou por ser aniquilada por sequências que, para mim, me 

possibilitaram uma avaliação mais rápida e objectiva dos alunos: 

“Uma vez que nem todos poderiam saber distinguir o desejável, optei 

por, antes no jogo de 1x1, realizar alguns exercícios de cooperação com 

batimentos acima da cabeça, abaixo da cintura e ambos de forma sequencial, 

de modo que conseguisse observar, de forma mais consistente, a correta 

realização dos mesmos ou não.” (Badminton. Reflexão da aula nº21. 13 de 

dezembro de 2019). 

Também a prática distribuída dificultou, em certa parte, o decorrer da 

avaliação: 

“Neste sentido, o planeamento foi um bocadinho ambicioso para uma 

primeira aula e tudo isto porque a avaliação diagnóstica não apresentou, à 

priori, nenhum caso problemático cujo desempenho fosse catastrófico. Assim, 

uma vez que todos conseguiam estabelecer uma relação cordial com a raquete 

e o volante, tentei delinear algo que, à partida seria simples e de fácil 

execução, no entanto… É verdade. Mais uma vez a lecionação intermitente de 

duas modalidades pode ter feito das suas. A verdade é que a avaliação 

diagnóstica desta modalidade já havia sido feita dia 6 de dezembro e, dado o 

imprevisto com a gravação da AS, o tempo sem contactar uma raquete e um 

volante trouxe-me um sério desafio.” (Badminton. Reflexão da aula nº24. 15 de 

janeiro de 2020). 

A avaliação sumativa, por sua vez, foi encarada como uma tarefa muito 

superior à de classificar. É irrisório, até, pensar que a avaliação se esgota nela. 

Revelou-se uma etapa difícil, na medida em que é necessário, inúmeras vezes, 
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estabelecer comparações para que, no fim, não surja um sentimento de 

injustiça e frustração nos alunos, tal como defende Bento (2003) quando refere 

que “para evitar que o confronto (inevitável) com todo o tipo de situações 

incomodativas seja frequente (...), é necessário estabelecer uma metodologia 

pessoal, consistente, de análise e avaliação sistemáticas das aulas”.  

Algo que me ajudou foram, sem dúvida, as partilhas com o PC, de modo 

a evidenciar, cada vez mais ao longo do meu percurso, o aluno enquanto aluno 

e não o aluno com base no seu saber-fazer, e as estratégias que o mesmo me 

ensinou de modo a traçar uma análise mais justa e coerente, nomeadamente a 

tabela de progressos. Esta tabela permitiu-me realizar um acompanhamento 

mais assíduo, uma vez que após cada aula, eu tinha um registo a fazer num 

determinado grupo de alunos relativamente aos conteúdos abordados na aula.  

A avaliação formativa veio a ter, ao longo do tempo, uma função 

preponderante nas aulas e permitiu-me, de igual modo, enquanto professora, 

desenvolver as minhas atuações. No ponto de vista de Bento (2003), sem a 

reflexão posterior às aulas e sem a avaliação crítica do seu trabalho, os 

resultados retrocedem-se em todos os aspetos do ensino: na aprendizagem, na 

docência, na planificação, na preparação e na realização, pelo que, um 

acompanhamento constante do processo educativo, até mesmo através de 

preenchimentos constantes de grelhas simples, como foi o caso da tabela de 

progressos, me permitiu encontrar um balanço e uma analogia entre os níveis 

apresentados e os objetivos a cumprir. No meu caso, não aconteceu, mas este 

processo pode ser, inclusive, partilhado com os próprios alunos, de modo que 

até eles reconheçam o conhecimento real da prática docente, bem como a 

repercussão nos resultados das estratégias a serem utilizadas. 

A minha turma apresentou, em algumas modalidades de forma mais 

vincada, diferenças notáveis de desempenho, contudo, em algumas pessoas 

era inviável pedir-lhes mais ou exigir-lhes mais, pois grande parte das vezes 

estavam a dar o máximo. Senti que estaria a ser injusta ao recorrer a uma 

seleção criteriosa de objetivos a cumprir. 
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“Sinto que este projeto pedagógico que criei no início desta Unidade 

Didática, no caso, me guiou no processo de alterar e potenciar os 

comportamentos dos alunos. Sabendo que nenhum deles vai ser um “Miguel 

Maia” da actualidade, o meu objetivo passava quase por ter um objetivo por 

“nível”, em função das capacidades que cada um apresenta. Assim, não se 

trata de uma avaliação criterial na totalidade, mas sim de uma avaliação de 

valoriza o processo e a evolução deles ao longo das aulas.” (Voleibol. Reflexão 

da aula nº16. 20 de novembro de 2019). 

 Cada aluno demonstra o seu potencial, e cabe a nós, enquanto 

docentes, identificá-los e avaliar, sim, a progressão que os mesmos realizam 

em cada uma das modalidades, corroborando Bento (2003) quando afirma que 

“(…) a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada 

professor”. A avaliação deve ser o reflexo de uma profunda reflexão e deve 

confluir os objetivos propostos com a evolução patenteada no aluno e, 

consequentemente, na turma.  

Recorri, em simultâneo com o restante NE numa fase mais inicial, à 

avaliação criterial, através de uma análise qualitativa realizada com uma check-

list, na qual coloquei cada um dos alunos como “cumpridor ou não” de um 

determinado critério. Devo confessar que a utilização de uma ficha, quer numa 

avaliação diagnóstica como na sumativa, me causou algum desconforto, uma 

vez que, apesar de dominar o que constava na mesma, seis ou sete critérios 

multiplicados por vinte alunos exigem uma atenção reduzida a cada aluno 

naquele momento para conseguir observar tudo.  

Esta impossibilidade acaba por depender, inequivocamente, do processo 

pelo qual cada aluno passa e, por isso, enquanto professores, deve ser uma 

variável a ter bastante em consideração e na qual senti a necessidade de ir 

melhorando ao longo do ano – melhorando não só no sentido de ter mais 

apontamentos e referências sobre os desempenhos dos alunos nas aulas, 

mas, sobretudo, na qualidade dessas anotações. A gravação de vídeo foi uma 

importante ajuda nesta missão de avaliar – e não classificar – uma vez que me 

permitiu ver e rever os registos efetuados sobre aquela aula em específico e, 
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de igual modo, a efetuar o preenchimento da referida check-list sem a pressão 

de ter que estar a observar constantemente a folha durante a aula. 

Deste modo, a avaliação sumativa atua como aliada da avaliação 

formativa, uma vez que ambas possibilitam uma avaliação mais fidedigna 

acerca do aluno em questão e da turma em geral, na medida em que garante o 

controlo contínuo da qualidade do ensino. Porém, tal como já foi mencionado 

ainda que abstratamente, para que a mesma fosse viável, foi necessário um 

trabalho de registos mais intenso, de forma a conseguir reunir informação dos 

alunos nas diversas aulas que pudesse complementar a restante avaliação. 

Simultaneamente, os critérios de competência também acabaram por ser 

avaliados longitudinalmente através, essencialmente, da avaliação formativa. 

Neste parâmetro foi possível estabelecer uma interligação entre essas atitudes 

- para muitos, pouco importantes e não muito notáveis – e o próprio 

desempenho motor e foi, desta forma, que se viam mais ou menos cumpridos 

os objetivos propostos nas restantes categorias das UDs. Para os alunos, a 

grande evidência que senti, foi que viviam demasiado a avaliação formal, 

comparavam os resultados “finais” e identificavam esse momento como algo 

fulcral na sua avaliação final, algo que se veio a desmistificar ao longo do 

tempo e com o passar das UD. 

“Parece impossível, mas o derradeiro dia chegou. Não é que determine 

algo ou seja fulcral para a atribuição de uma classificação, no entanto, é um 

marco, é o culminar de trabalho e o fechar de um ciclo, ainda que por vezes 

não tenha dado pelo tempo passar.” (Voleibol. Reflexão da aula nº16. 20 de 

novembro de 2019). 

“ A realização de três aulas antes desta avaliação sumativa foi com o 

sentido de ir relembrando, sobretudo na prática, os conteúdos, pois embora 

esta não se restrinja a esta única aula, a verdade é que nem sempre 

conseguem reproduzir com velocidade o que sabem, mas é também por essas 

razões que o processo é contemplado nestas avaliações.” (Andebol. Reflexão 

da aula nº25. 17 de janeiro de 2020). 
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Tal como estas, poderia destacar outros excertos que refletem o mesmo 

tipo de vivência e comportamento, dado que, apesar de inicialmente a 

avaliação sumativa ser, para eles, a certificação da obtenção (ou não) de um 

determinado nível, na verdade, começaram a desvalorizar, em parte, esse 

momento formal, e a dispersar a atenção, dedicação e vontade de aprender ao 

longo de toda a UD, compreendendo, assim, que a avaliação é contínua e que 

os acompanha ao longo de todas as suas aprendizagens. 

4.1.3 (Im)previstos, tomadas de decisão e capacidade de 

resposta 

Feiman e Buchmann (1987 cit. por García, C. M.,1999), sustentam que 

as práticas de ensino contribuem para a formação de professores quando os 

professores estagiários melhoram as suas competências para desenvolver o 

seu desempenho, quando questionam o que veem, experienciam e sentem e 

quando assemelham a experiência a um princípio em vez de um término na 

sua aprendizagem. No entanto, a verdade é que o desenvolvimento desta 

construção despertou um cubo-mágico de sensações. Ainda que curta, a minha 

estadia na escola permitiu-me aprender a melhorar a minha observação, a 

olhar para o sítio certo na hora certa e a aprimorar o meu ‘olho falcão’, visto 

que a sensibilidade ao erro varia em função da modalidade abordada. Aprendi 

a esperar, a voltar atrás e a avaliar o que era feito: a resposta motora e 

cognitiva deles e a minha capacidade de retorno através do feedback que 

deriva, mais uma vez, da perceção ao erro já referida. Aprendi a arriscar e ler o 

que a turma demonstrava e eis que surge, então, os modelos de ensino. 

Iniciando o meu diálogo com os previstos, o que eu idealizei foi tentar 

manter a estrutura de organização que utilizo num treino. Aqui pude comprovar 

que, realmente a nossa forma de estar enquanto pessoa e enquanto treinadora 

se reflete, inevitavelmente, no desempenho enquanto professora. Realizando 

obviamente os devidos ajustes, o meu intuito era ser próxima da turma, mas 

com a devida distância, o que foi, para mim, uma grande incógnita nos tempos 

iniciais. O segredo foi, por incrível que pareça, deixar fluir e tudo se colocou no 

seu lugar, não tendo sido necessária nenhuma reprimenda ou chamada de 
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atenção para estabelecer a distância necessária. Considero que este se tornou, 

inclusivamente, um ponto bastante positivo desta caminhada, tendo sido até 

mencionado pela maioria dos alunos, e contribuiu, bastante, para o alcance dos 

objetivos a que nos propusemos, o que assenta no ponto de vista defendido 

por Cushion & Jones (2001, cit. por Botelho, S., Mesquita, I., & Moreno, M. 

P.,2005), uma vez que os autores referidos defendem que o relacionamento 

que se estabelece entre jogadores e treinador, neste caso alunos e professora, 

reconhece uma clara importância no empenho e no rendimento de todos. 

Para Cushion e Jones (2001), Leith (1992) e Salmela, J. (1996) cit. por 

Botelho, S., Mesquita, I., & Moreno, M. P. (2005), ensinar bem é o reflexo de 

comunicações eficientes. Porém, este domínio nem sempre se deve reportar, 

exclusivamente, à comunicação verbal. Deve ser, portanto, uma sincronização 

entre a verbal e a não-verbal. Neste sentido e à parte da questão anteriormente 

mencionada, na primeira aula institui algumas regras, e com isto subentenda-

se indicações segundo as quais os alunos se deviam reger com vista a um 

clima adequado da aula e através dos quais valorizavam a sua postura na 

disciplina, como é o caso da pontualidade, assiduidade, bem como a proibição 

de utilização de qualquer acessório que pudesse colocar em causa a 

integridade física de qualquer um dos alunos, a proibição de utilização de 

pastilhas elásticas, bonés ou calçado não apropriado ou a proibição da 

utilização de telemóveis. Com a iniciação das aulas propriamente ditas, 

criaram-se, de igual modo, rotinas que apelam à autonomia e que, embora à 

partida se confundam com as regras, têm objetivos distintos. Com as rotinas 

refiro-me, por exemplo, à contagem decrescente até chegarem até mim, sendo 

que se isso não acontecesse tinham uma “penalização”, à recolha do material 

no término da aula e à realização do grito da turma. Perante tais sinalizações, 

os alunos sabiam, previamente, o que tinham de realizar sem que eu tivesse, 

necessariamente, que verbalizar.  

Destaco estas componentes porque, principalmente nas rotinas, 

consegui identificar uma evolução positiva na minha postura e uma atenção 

cada vez mais redobrada às particularidades, tais como a questão das bolas, o 



81 

afunilamento instrucional ou as conversas paralelas. Ao longo do tempo, 

quando o material distribuído era muito, antes da instrução, a primeira 

chamada era para colocar o material no carrinho. Deste modo, e parafraseando 

Rink (2014, p.119), “Routines (…) are an essential ingredient of good 

management in the gymnasium. Teachers should establish routines with 

students for frequently occurring events in the gymnasium so that more time 

can be devoted to substantive parts of a lesson.”, pelo que, desta forma posso 

também concluir que não só minimizei o tempo de transição, diminui o tempo 

de instrução/informação, como aumentei, por consequência, o tempo de 

exercitação que corresponde, de um modo mais formal, ao tempo de 

empenhamento motor e ao tempo potencial de aprendizagem.  

Tentei criar, inclusive, uma rotina de autonomia na ativação geral. Ou 

seja, utilizando uma sequência semelhante de situações de aprendizagem na 

fase inicial da aula, o objetivo passava por atribuir a função de liderar esse 

momento a dois alunos em cada aula. Contudo, foi uma ideia que acabou por 

voltar para “a gaveta”, uma vez que, nesses momentos, alguns alunos 

demonstravam dificuldade em “liderar” e nem sempre conseguiam atribuir a 

intensidade necessária, visto que a aula de noventa minutos se iniciava às 

8h20 de quarta-feira e, por vezes, o frio, exigia outro tipo de ímpeto. 

No que respeita aos imprevistos, foram necessárias, tal como reporta o 

título, várias tomadas de decisão e capacidade de resposta. Desde 

planeamentos que tiveram de ser reformulados, opções de seleção na 

elaboração das UDs que mereciam uma justificação viável e coerente, critérios 

de seleção ou exclusão para determinados conteúdos pela falta de tempo, a 

reformulação de situações de aprendizagem no momento porque não refletiram 

a ideia que tinha idealizado até mesmo às estratégias e aos modelos utilizados. 

Designadamente, os modelos de Ensino utilizados foram um percurso 

gradual que, infelizmente, não consegui terminar. Ainda assim, foi um dos 

parâmetros em que acabei por conseguir arriscar, tendo, inclusive, utilizado 

esta temática para o desenvolvimento do projeto de investigação, uma vez que 

o mesmo acarretou uma problemática do processo de ensino-aprendizagem.  
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Poderiam ter sido vários os caminhos a explorar relativamente aos 

modelos de ensino, inclusive, porque não há uma forma correta nem errada de 

os utilizar. Neste âmbito, aprendi que, realmente, é necessário respeitar cada 

contexto porque as especificidades de cada turma, ditam respostas diferentes 

aos mesmos. Porém, há uma similaridade que não se altera: o ponto de partida 

do ano letivo. Regra geral, no início do ano letivo, os professores-estagiários 

não conseguem estabelecer um equilíbrio entre os modelos de ensino a utilizar. 

Sendo os modelos de ensino orientações educativas e princípios teóricos de 

atuação pedagógica, todos os professores têm, nas primeiras intervenções, o 

Modelo de Instrução Direta (MID) como o modelo prevalecente neste tipo de 

circunstâncias e eu, não fugi à regra. 

Apesar de ser treinadora há já algum tempo e de ter iniciado a minha 

prática docente com Voleibol, uma modalidade que me deixa confortável, o 

MID permitiu-me, por assim dizer, afirmar a minha postura. Acredito que 

também possa ter ajudado os alunos a criar uma primeira imagem minha 

positiva, ainda que por vezes eu tivesse medo de estar a ser demasiado 

exigente para o contexto em questão e isso me pudesse prejudicar. 

Neste caso, o objetivo era conhecer a turma, sentir-me confortável e 

conhecer os limites da mesma, em todos os níveis. Foi, então, por estas razões 

que me tornei a líder instrucional: fui a fonte de emissão de informação, dirigi e 

monitorizei o processo. Por isto, os alunos viram-se numa posição mais 

passiva, dado que neste modelo prevalece, em mim no caso, o domínio de 

todas as decisões relativas ao processo de ensino-aprendizagem (Graça, A., & 

Mesquita, I. (2011)). Em concomitância, utilizei pressupostos do Modelo de 

Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) pela sua especificidade relativamente 

ao voleibol. Até que, já perto do final da UD de Voleibol, consegui já direcionar 

e implementar alguns aspetos de caráter mais autónomo: 

“O (re)início da abordagem ao jogo de 6x6 foi, por sua vez, centrada no 

aluno, de modo a potenciar cada um deles como construtor direto não só da 

sua própria aprendizagem, mas também da dos seus colegas. Assim, para 

além de estarem envolvidos no jogo, desenvolvem a sua responsabilidade e 



83 

autonomia, no sentido de pensarem no que devem executar, em vez de 

fazerem por fazer. (…) Com isto, pretendia-se que a equipa que estava fora, 

tinha a missão de apanhar e dar-me bolas, para que os colegas conseguissem 

ter sempre bola para jogar. No entanto, apenas num jogo é que consegui que 

efetuassem cinco passagens de rede.” (Voleibol. Reflexão da aula nº15. 15 de 

novembro de 2019). 

Fui sentindo, cada vez, mais a necessidade de proporcionar exercícios 

mais criativos, mais dinâmicos, em que eles não dependessem apenas de mim 

para os solucionarem. Ao longo do tempo, aprendi a gerir estas variáveis e a 

entrosar novas estratégias que, ao corresponderem a outros modelos, me 

fizeram evoluir e sentir mais confortável para implementar um modelo mais 

interactivo.  

Para além do MID, o questionamento foi uma das estratégias a que, 

concomitantemente, mais recorri: 

“Para além disso, mencionei que o facto de termos chegado ao jogo de 

6x6 em nada anulava (ou devia anular) a dinâmica do jogo de 4x4 (…). Foi, 

então, neste sentido que utilizei o questionamento como forma de 

compreenderem para acederem ao conteúdo e aproveitei para reforçar não só 

os posicionamentos, como as regras de jogo.” (Voleibol. Reflexão da aula nº13. 

8 de novembro de 2019). 

Tendo em consideração que o questionamento possibilita “verificar o 

grau de conhecimento que os alunos têm da informação transmitida, 

desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o controlo 

de aspetos de caráter organizativo, aumentar a frequência de interacções entre 

o professor e o aluno e melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e 

a disciplina nos diversos contextos educativos.” (Vacca, 2006, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2011, p. 101), privilegiando o acoplamento entre a cognição-ação, 

utilizei-o também para comprovar a compreensão e o nível de atenção dos 

alunos: 
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“(…) após a fase de diagnóstico, muitas vezes recorria ao fomento da 

interpretação da situação, interrogando-os sobre o que havia corrido mal ou 

sobre como deveriam ter feito” (Voleibol. Reflexão da aula nº16. 20 de 

novembro de 2019). 

Por vezes, foram também implementados, de forma simultânea: a 

aprendizagem cooperativa (ApCo), que se caracteriza pelo desenvolvimento de 

trabalho em equipa e do alcance de objetivos comuns, como foi o caso, em 

parte, do Voleibol, do Badminton ou do Futsal por exemplo; o ensino por pares 

(EnPa) que, por sua vez, permitiu que os alunos conseguissem ampliar e 

fortalecer as relações que estabeleciam, bem como mantê-los envolvidos na 

tarefa através de novas funções como participar, de forma mais ativa, no 

crescimento do colega, uma vez que os alunos “são utilizados para ensinarem 

a outros alunos” (Cardoso, 2014, p.47) e, também, o Modelo Desenvolvimental, 

que se designa por um bom desenvolvimento do conteúdo a abordar. 

Partindo do princípio que a prática, por si só, não garante aprendizagens 

consistentes (Graça, A., & Mesquita, I., 2011), o Modelo Desenvolvimental 

defende que as aquisições finais devem ser evidenciadas, desde que seja 

ponderada a capacidade de cada um dos alunos (McGown, 1991, cit. por 

Graça, A., & Mesquita, I., 2011). Isto é, esta ponderação foi o que 

verdadeiramente acabou por influenciar, por vezes, a minha necessidade em 

recorrer a este modelo, visto que no mesmo assenta que deve existir uma 

adequação da dificuldade das tarefas ao nível de desempenho dos alunos e a 

fase de formação em que os mesmos se encontram devem também ser 

considerada (Famose, 1990, cit. por Graça, A., & Mesquita, I., 2011).  

Ainda que o uso síncrono de vários modelos possa parecer, à partida, 

irreal e confuso, é uma estratégia bastante utilizada, até porque, 

independentemente da modalidade em questão, a solução para uma prática 

eficiente passa por realizar, efetivamente, algumas combinações que possam 

potenciar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e que possam 

resultar, assim, num continuum tal como referem Metzler (2000) e Rink (2001) 

(cit. por Cardoso, 2014). O culminar deste caminho não foi concluído, mas a 
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entrada na modalidade de futsal pressupôs a implementação, de forma mais 

predominante, do Modelo de Educação Desportiva (MED). 

As adversidades causadas pelas dificuldades da turma implicaram a 

introdução de um modelo que favorecesse o espírito de equipa e, sobretudo, a 

inclusão, o sentido de pertença, sem que uns se considerassem menos ou 

mais fracos que outros: 

“Apesar de ter existido alguma apatia no início, senti que a turma se foi 

envolvendo e foram realizando, com mais ou menos dificuldades, aquilo que 

lhes tinha sido solicitado. Porém, existe uma discrepância enorme entre o 

desempenho dos rapazes e as raparigas e isso desponta um problema: a falta 

de confiança e conforto que elas apresentam por, eventualmente, poderem ser 

observadas por eles.” (Futsal. Reflexão da aula nº33. 21 de fevereiro de 2020). 

“A aula anterior foi angustiante. Não porque tenha levado um mau rumo, 

mas porque me fez sentir impotente, incapaz de chegar a todos 

simultaneamente e o ritmo da mesma, impreterivelmente, começou a baixar. 

(…) Não sendo o Modelo de Instrução Direta viável nesse aspeto, a estratégia 

passou por recorrer a outro modelo de ensino, elaborando vários materiais que 

lhes permitisse compreender cada uma das funções ao mesmo adjacentes. 

(…) Neste sentido, esta mudança visa, fundamentalmente, desenvolver 

competências que lhes permitam participar ativamente com confiança, 

responsabilidade e segurança nas aulas e reduzir as barreiras no envolvimento 

no Desporto, equilibrando a competição e a inclusão, principalmente, em 

relação aos géneros. Ou seja, os alunos mais aptos serão parte fundamental 

da aprendizagem dos menos aptos e tanto rapazes como raparigas integrarão 

as mesmas equipas, o que fará com que os complexos até então 

demonstrados se tornarão em etapas de aprendizagem repletas de entreajuda 

e cooperação, independentemente do nível que apresentam.” (Futsal. Reflexão 

da aula nº34. 4 de março de 2020). 

O objetivo era que o MED proporcionasse, então, um cunho social às 

aprendizagens (Graça, A., & Mesquita, I. (2011)), “trabalhando em grupo de 
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forma autónoma, responsável e produtiva” (Hoffman, 2002; King, 2002; 

Prichard et al., 2006; Ward & Lee, 2005 cit. por Cardoso, 2014). 

Apesar da necessidade de reportar à turma uma dinâmica mais 

interativa e criativa do processo de ensino e da aquisição de aprendizagens, 

prevaleceram, ainda, algumas características do MID, das quais: a revisão da 

matéria abordada anteriormente e as avaliações correções sistemáticas 

considerando os objetivos pré-estabelecidos (Graça, A., & Mesquita, I., (2011). 

Relativamente à gestão e controlo de aula, senti, tal como já referi no 

capítulo referente às turmas, que os mesmos não se tornaram uma 

problemática para mim. Este é um aspeto que tem sido alvo de bastantes 

reflexões por parte dos professores de EF, contudo, talvez devido às vivências 

enquanto treinadora e à capacidade de autonomia já demonstrada pela turma, 

este foi um fator que poucas alterações sofreu. Em relação ao 5º ano, a 

plasticidade característica destas idades colocou, com maior frequência, 

algumas contrariedades, já que embora fossem moldáveis, tinham, de forma 

intrínseca, o fervor nas veias da rebeldia. 

O mesmo não posso referir no que se refere ao afunilamento 

instrucional. Os cuidados e o meu empenho foram síncronos nos dois anos que 

lecionei, porém, acabei por ver um resultado mais preciso no 12º. Considero 

que as diferenças de personalidade e, consequentemente, de atuar e as 

oscilações por elas causadas nas aulas partilhadas, acabaram por absorver, 

em parte, esse processo. Por outro lado, no 12º ano, consegui orientar, 

acompanhar e controlar muito mais facilmente estas variáveis, uma vez que o 

processo acaba por depender, maioritariamente, de mim e do meu trabalho.  

Principalmente para o 12º ano, foram vários os cuidados que tive com a 

informação que emitia tanto no início, durante ou após a aula: no início 

rentabilizava-a, recordando alguns aspetos anteriores que queria rever, no 

meio tinha como objetivo potenciar o meu feedback e a qualidade do mesmo e, 

no fim, adotava o efeito de modelação. Obviamente, as diferenças do início 

para o final foram algumas. Estranho seria se, depois de um ano de 



87 

crescimento, não as alcançasse, contudo, senti que debrucei grande parte da 

minha atenção ao afunilamento instrucional. 

Já trazia, do cargo de treinadora, estratégias para o combater, mas já 

desde os planeamentos que considerei que este seria um aspeto que eu iria ter 

em conta, por um simples facto: no treino, temos lá quem quer estar, quem 

gosta de estar e, por essa razão, podemos obter um clima de aprendizagem 

mais propício, nas aulas podemos ter uma ampla diversidade de posturas, 

como tal, basta dois ou três alunos estabelecerem uma conversa paralela e o 

ruído acaba por destabilizar a comunicação que quero, enquanto docente, 

estabelecer.  

Neste sentido, e valorizando essa possível heterogeneidade, preocupei 

–me em “clarificar ainda mais o meu discurso para reduzir os efeitos do 

afunilamento instrucional, já que julgo que este poderá ser também um 

importante instrumento a utilizar”. (Andebol. Reflexão da aula nº22. 8 de janeiro 

de 2020). Não obstante, algum dia teria de o vivenciar: “Após ter introduzido 

em todos os grupos uma situação de 2x1 e de todos terem iniciado a situação 

de aprendizagem, já me encontrava eu a dar feedback mais específico ao 

grupo mais avançado, quando olho para o lado e está um grupo a meio-gás e 

outro completamente parado. (…) Obviamente que quando uma professora se 

depara com estas situações, embora todos tenham iniciado o exercício, é claro 

que me questionei relativamente à minha instrução, pois nem sempre o que eu 

quero dizer é aquilo que eles percebem e nem sempre o que eles percebem é 

o que realizam… “Olá Afunilamento Instrucional! Por onde andavas? Não tinha 

saudades!” – pensei, de imediato.” (Futsal. Reflexão da aula nº33. 21 de 

fevereiro de 2020). 

Mas, então, perante adversidades, que soluções? Nos grupos que 

apresentaram dificuldades, as respostas encontradas prenderam-se com a falta 

de domínio das habilidades (o que acabou por se reverter com feedback 

positivo e encorajamento) e com a falta de compreensão do esquema de 

rotação, ainda que não tenham exposto, na fase de explicação, qualquer tipo 

de dúvida. 
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“Ainda que tenha sempre questionado se existiam dúvidas e ninguém 

tenha referido nenhuma, poderia ter verificado se compreenderam ou não de 

outra forma, nomeadamente, através da demonstração. No entanto, acredito 

que o estado de concentração em que as alunas se encontram também 

influencia e, por isso, numa próxima aula, terei, certamente, objetivos bem 

definidos, para aliar a concentração das mesmas à realização das tarefas, 

sendo que o questionamento terá de ser realizado de outro modo, para que 

possa perceber, desde logo, se acederam à informação ou não.” (Futsal. 

Reflexão da aula nº33. 21 de fevereiro de 2020). 

4.1.4. Aulas práticas vs Aulas síncronas 

 “O registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da 

avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São 

estas rotinas que fazem avançar a profissão.” (Queirós, 2014, p. 81) Mas, como 

se deve atuar quando a profissão nos é exigida através do ecrã de um 

computador? Que exigências? Que modificações? O que se sente? 

A verdade é que, nas aulas práticas, tracei um percurso para o qual 

dediquei a minha total atenção e do qual muito me orgulho. Porém, em março 

um abanão trocou-me completamente as voltas. O início do ano, foi, por si só, 

uma fase muito complicada de gerir e, mesmo assim, penso que, na prática, na 

execução da minha função, consegui manter-me firme. A situação agravou-se 

em março e, ainda antes das aulas serem interrompidas, vi-me obrigada a ter 

que faltar porque vivi a pior fase da minha vida.  

Essa infelicidade retirou-me uma das pessoas mais importantes da 

minha vida e esse foi o momento que mais me consternou. Antes pudesse ter 

continuado a verificar as diferenças derivadas da alteração de modelo em 

futsal, pois isso significaria que nada disto se tinha sucedido. 

Uma semana depois, a pandemia. O estado de emergência e, 

consequentemente, a quarentena. Dei a minha última aula sem saber, de todo, 

que o estava a fazer. Depois, como se já não bastasse o acontecimento 
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anterior, um sem-fim de dias sem poder sair de casa, a não ser para o 

essencial. No meio disto tudo, a novidade, o desafio, o renascimento.  

A incógnita assolou, sem qualquer hipótese, todos os agrupamentos e 

todos os docentes que se viram confinados e a ter que desempenhar uma 

profissão tão complexa por meios digitais. Ouvi, muita gente, dizer que a 

tecnologia é o futuro, mas, de que forma é que isso pode ser um caminho 

viável para o ensino? Qual é a viabilidade de dar uma aula de EF por um ecrã, 

quando nem vemos os nossos alunos? 

O Ensino à Distância revelou-se, verdadeiramente, um misto de 

sentimentos. Retirou-me a dimensão da presença, do toque, da expressividade 

e da comunicação não-verbal que, para mim, são componentes fundamentais. 

Para quem se envolve e vive a aula, passar a lecionar através de uma reunião 

do Teams quando os alunos tinham a liberdade de não ativar nem a câmara 

nem o microfone, para a “sua proteção”, é uma diferença abismal. Estamos a 

falar, mas será que estamos a ser ouvidos? Será que estamos a ser 

compreendidos? As expressões faciais, desta feita, foram impossíveis de 

decifrar.  

Depois de nos tentarmos adaptar e contextualizar com a conjuntura que 

se vivia, a primeira aula foi uma surpresa. No início parecia que ninguém se 

conhecia, havia momentos em que tinha de solicitar o feedback e isso retirou 

alguma dinâmica da aula. Com o decorrer das mesmas, conseguimos delinear 

um caminho, a meu ver, bastante positivo. A entrada nas aulas passou a ser 

mais breve e, por isso, o tempo de produtividade na mesma foi aumentando. 

Contudo, devo confessar que foi um processo de adaptação que pressupôs um 

maior e mais eficiente planeamento, inclusive, até mais do que no ensino 

presencial.  

A experiência de lecionar uma modalidade por completo via digital 

revelou-se um desafio que, em contexto de NE, superamos. Apesar dos 

habituais contratempos cooperativos que surgiram, conseguimos dividi-lo de 

forma que se tornasse interessante e empolgante de realizar. Os objetivos 
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diferiam (técnico, tático e regulamentar) e cada uma das partes tinham um 

conceito de realização distinto que se uniu num documento final, documento 

esse que após correção de cada uma das professoras, foi o objeto de estudo 

para o teste final. 

Relativamente à condição física, foi, também para mim, um estímulo 

procurar e avaliar vídeos de atividade desportiva para, à posteriori, lhes serem 

enviados. Confesso que este não era um domínio a que dedicasse muito tempo 

no Ensino Presencial e o facto de ser atividade contínua exigiu uma postura 

sobre conteúdos que, à partida, não seriam tão abordados. Por outro lado, a 

questão da plataforma do Youtube deixou-me, no início, reticente.  

Acredito que a nossa atividade enquanto docentes da área da saúde nos 

deve capacitar e antepor uma abordagem individualizada, tendo, portanto, em 

conta, a intra e interindividualidade. Por esta razão, via no Youtube um meio 

que os levava à finalidade, mas não reconhecia o meio. Cheguei, até, a pensar, 

de que forma é que isso seria um bom partido. Isto é, se passamos a nossa 

vida académica a promover argumentos que valorizem a nossa área e o nosso 

trabalho, considerei um pouco redutor, simplesmente utilizar a plataforma para 

esses meios, sabendo, de antemão, que os conteúdos que constam na mesma 

não são, de todo, filtrados e, por isso, para indivíduos que não reconhecem as 

verdadeiras variáveis a considerar para a prática desportiva, poderia estar, 

também, a colocar em causa a integridade física de cada um, o que não era, de 

todo, o meu objetivo.  

Visto que o restante NE, numa fase, partilhava da mesma opinião, 

chegamos a elaborar, em conjunto, planos de treino para três semanas, 

oferecendo variantes mais fáceis ou mais difíceis para quem quisesse alterar. 

Por outro lado, também sei que seria irrisório preparar um plano de condição 

física para cada um dos alunos tendo em conta as suas particularidades, 

portanto, após essas três semanas, optamos por considerar um meio-termo. 

Consideramos a utilização da plataforma de forma ponderada e 

extremamente bem preparada. Concordamos, igualmente, com propósito do 
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PC para a mesma: fornecer ferramentas para que, ao longo da vida deles, 

possam manter algum tipo de atividade física sem se “prejudicarem”. Nesta 

confluência, selecionei criteriosamente os vídeos em conjunto com uma das 

colegas do NE, elaborámos um documento detalhado sobre a estruturação do 

vídeo e, consequentemente, do treino e, ao longo das semanas, aumentamos 

de um para dois vídeos com variantes para os próprios exercícios, de modo a 

proporcionar um treino o mais ajustado possível. 

Para mim, o mais gratificante de todo este acompanhamento foi poder 

vê-los superarem-se. Dada a conjuntura do país naquele momento e a 

azáfama de tentar recuperar a matéria perdida, num ano tão importante como o 

12º, observar a capacidade de superação de alguns, vê-los tornar o Desporto 

parte da sua rotina e começarem a identificar o mesmo com um aliado 

fundamental em variadas dimensões foi, para mim, o mais recompensador. 

Nestas situações, a prática pouco valia e, realmente, a dimensão integral 

da EF era o objetivo primordial, pelo que esta evolução foi realmente 

importante no processo motivacional da turma. Ainda que continue a receber 

alguns resultados, espero que eles consigam manter o ritmo e a exigência que 

já tinham imposto e que consigam, efetivamente, dar continuidade ao trabalho 

iniciado. 

4.2 Participação na escola e relações com a comunidade – Do 

sonho à realidade: A construção do meu “eu profissional” 

Seguindo a informação presente nas normas orientadoras para a PES, a 

área 2 encerra as atividades não letivas realizadas pela PE no contexto 

escolar, considerando a sua integração. Para Lave & Wenger (1991) cit. por 

Queirós (2014, p. 68), “é no contacto com os espaços reais que o estudante 

estagiário conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um 

membro dessa comunidade educativa”. 

Neste sentido, e dando seguimento à menção inicial, o alcance desta 

etapa visa promover o sucesso educativo através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. Assim, a dinamização e 
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realização de atividades de complemento curricular na escola, em articulação 

com os objetivos da atividade curricular da EF assegura a ideia de Batista et al. 

(2012), na medida em que um professor estende a sua atuação e as suas 

responsabilidades além do espaço da aula e do espaço da escola. Ou seja, 

enquanto membros daquela cultura, passamos a bons entendedores de 

determinados valores, comportamentos ou práticas, com o objetivo de 

compreender, verdadeiramente, os sentidos que orientam a instituição. 

Deste modo, considero, à semelhança do que advoga Queirós (2014), 

que a promoção do diálogo profissional e a definição de ligações entre a teoria 

acerca do ensinar e do aprender e a prática se revela um importante ponto de 

partida para aquela que é a construção do nosso processo de ingresso na 

profissão e, portanto, é através deste processo contínuo que rapidamente 

passei de uma postura e consequente participação periférica para uma posição 

mais autónoma e intrínseca à comunidade docente (Batista & Queirós, 2003, 

cit. por Queirós, 2014).  

Face ao meu posicionamento de sempre perante o EP, urge, também 

neste domínio, o privilégio de me dedicar a 100% a esta etapa de ‘novos 

começos’ sistemáticos; de desafios e oportunidades constantes que me 

inquietaram pela curiosidade de explorar as suas três fases: a de organização, 

a de realização e a de reflexão, e que me permitiram aprender, bem de perto, a 

profissão na prática com situações reais e com professores mais experientes 

que me elucidaram das questões fundamentais à conceção não só de reuniões 

cruciais ao bom e correto funcionamento da prática, bem como de atividades 

não letivas. 

4.2.1 Reuniões 

No que respeita às reuniões, são vários os caminhos pelos quais podia 

envergar. Optei por abordar este conteúdo de forma cronológica, para que a 

exposição do mesmo surja de forma articulada, até porque dessa forma terei, 

igualmente, oportunidade de vivenciar todos estes momentos de forma 

sequenciada, evidenciando o traçar do processo na sua amplitude.  
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Recordo-me, como se fosse hoje, da ânsia pelas primeiras reuniões. 

Depois da espera interminável em começar esta fase, chegara o dia. As 

apresentações estavam feitas e aproximavam-se os momentos de iniciar a 

planificação de cada um dos nossos constructos. Desde pequena que revelo 

um grande gosto pela gestão e pela organização e, talvez por essa razão, as 

reuniões se equivalessem a uma importante fase deste caminho.  

A meu ver, e ainda sem saber muito do que me esperava na verdade, 

atribuí um papel significativo às mesmas: de forma bastante compilada, por um 

lado tinha a direção de turma e por outro as reuniões de departamentos e de 

núcleo. Na direção de turma via agregada toda a vertente de organizar, planear 

e gerir a rotina de uma turma, bem como identificava a necessidade de deter 

espírito de liderança, cooperação e entreajuda para ser bem-sucedida na 

tarefa, enquanto nas restantes esboçava o conceito de partilha e diálogo 

constante, ainda que com ambientes distintos, uma vez que fatores como o nº 

de participantes, por exemplo, condicionava desde logo a reunião em si, pelo 

facto de provocar um nº superior de opiniões e, por conseguinte, possíveis 

desencontros.  

Foi, então, numa incógnita permanente que no dia 4 de setembro me 

dirigi para a sala onde viria a ser realizada a primeira reunião de Departamento. 

Para mim, não foi, de todo, como havia pensado. Quando cheguei ainda se 

apresentava um ambiente calmo, mas não tardaram em chegar professores e 

professores e, consequentemente, o ambiente rapidamente se tornou de 

partilha e convivência, alcançando uma escala que eu não esperava.  

Talvez eu aguardasse uma esfera semelhante a uma reunião de grupo 

de EF e, por isso, tivesse estranhado esta envolvência, contudo, a avalanche 

sem-fim de professores deve-se exatamente ao facto de os departamentos 

curriculares serem constituídos por todos os professores de um ou mais grupos 

de recrutamento. Ou seja, esta reunião congregou os grupos 240 (Educação 

Visual e Tecnológica), 250 (Educação Musical), 260 (Educação Física), 530 

(Educação Tecnológica), 600 (Artes Visuais), 610 (Música) e 620 (Educação 

Física), constituindo, assim, o Departamento de Expressões (Regulamento 
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Interno, Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º3, 2018/2019, p.13). Porém, 

não posso deixar de mencionar o sentido de acolhimento e integração que a 

maioria revelou, que muito contribuiu para o meu sentido de pertença. 

Tal como também consta no Regulamento Interno da escola, estas 

reuniões estão previstas com vista a articulação e gestão curricular e devem 

promover a cooperação entre os docentes do agrupamento procurando 

adequar o currículo e as necessidades singulares dos alunos. Foi, portanto, 

nesta continuidade, que esta primeira reunião se revelou fulcral, dado que 

permitiu, essencialmente, expor todas as atividades não letivas a realizar no 

decorrer do ano letivo, o que me possibilitou, também, de organizar a minha 

prática tendo em consideração estes fatores.  

Para além disso, na sua globalidade, nestas reuniões destaco também a 

elaboração de propostas curriculares diversificadas com vista a melhoria das 

aprendizagens e a reflexão sobre a prática educativa, tendo em conta não só o 

tempo decorrido até então, como também experiências anteriores obtidas 

noutros contextos com as quais podiam ser estabelecidos paralelismos, 

ajustando, em todos os casos, à escola em questão.  

Por outro lado, senti, algumas vezes, um sentimento agridoce pelas 

posturas adotadas. Sei que todos, enquanto docentes, não queremos alunos a 

dialogar paralelamente enquanto falamos e, apesar de existirem situações 

esporádicas em que isso é realmente inevitável que aconteça, é uma situação 

a evitar sempre que possível. Enquanto estudante, principalmente nestes dois 

últimos anos, tenho vindo a priorizar essa premissa, até porque estando a 

formar-me para o mesmo cargo, sinto-me na responsabilidade de dar o 

exemplo. Neste sentido, foi com espanto e até sentido de responsabilidade por 

ações de outros que presenciei algumas dessas situações e brincadeiras 

durante o discurso da coordenadora de Departamento ou de outros membros 

presentes na sala. 

A verdade é que, tal como já referi, a quantidade e diversidade de 

pessoas despoleta mais opiniões relativamente quer aos assuntos, quer às 
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funções desempenhadas por determinados docentes, contudo, para mim, é 

importante não esquecer o que nos une a todos. Compreendo e aceito que a 

longa carreira possa causar algum cansaço em alguns e, como efeito, menos 

interesse, mas, naquele momento, apeteceu-me, genuinamente, recordar a 

razão pela qual todos se formaram na área e o sentido de consciência e 

incumbência da profissão que exercem.  

Por esta razão, sinto que a aposta contínua no processo de formação de 

um professor revela cada vez mais importância. Se todos nós encararmos 

estes progressos como oportunidades de nos reinventarmos, nomeadamente 

no caso de EF, visto que é a área em que me insiro, acredito que, em qualquer 

escola, a unificação dos grupos de trabalho e o delineamento de objetivos 

comuns resultariam num ensino, em uníssono, mais atrativo e, sobretudo, mais 

eficaz.  

Retomando a ordem cronológica referida no início, é altura de abordar 

as reuniões de CT - aquelas que foram evidenciando um papel mais 

determinante no decorrer do percurso. Foi, então, no dia 5 de setembro que a 

curiosidade em vez de desvanecer, se aumentou. O PC havia informado, 

desde os primeiros contactos, que todas iriamos às reuniões de CT dos três 

12º que o PC tinha e foi, curiosamente, logo na primeira que recebi a relação 

da turma – que, de uma forma mais simples, significa “estás entregue!”. 

Os CT são constituídos por todos os professores que lecionam a turma. 

Neste caso, era constituído pela professora de Inglês – também diretora de 

turma -, pelo professor de História, pela professora de Português, pela 

professora de Psicologia e pelos professores de EF, neste caso, o PC e eu. 

Sinal de alerta. Ouvidos atentos. Embora estivesse num ambiente um tanto ou 

quanto desconhecido e de a novidade ser a ordem do dia, tudo o que eu 

conseguisse reter era, na verdade, um ponto de charneira entre o planeamento 

e a prática, pois esta primeira reunião, principalmente, foi o tiro de partida para 

esta corrida de obstáculos (uns mais altos, outros mais baixos) que foi a PES.  
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Ao longo do ano, existiram três CT com abordagens muito semelhantes 

e, simultaneamente, muito distintas. No início era o começo de uma etapa 

fundamental também para os alunos, visto estarem no fim da linha do ensino 

secundário e, portanto, a caracterização da turma e consequentes 

planeamentos estavam na frente da ordem de trabalhos; no fim, a tomada de 

decisão e a disponibilidade dos professores remeteu-me para a verdadeira 

essência de ser professor. Este último foi particularmente relevante porque foi o 

reflexo do trabalho de todos os professores e da turma no geral: a evolução foi 

notória, em todos, e a turma demarcou-se muito pela positiva, contrariamente 

ao que vinha sido demonstrado nos anos anteriores em que a turma era 

apenas “razoável”, o que foi muito bom de ver, ouvir e particularmente de ver 

ser referido por Encarregados de Educação. 

Porém, lembro-me, como se fosse hoje, da importância que o primeiro 

CT teve para mim. Tentei conhecer e reunir o máximo de informação sobre 

cada um dos alunos, com a certeza de que o método para chegar a cada um 

deles seria, claramente, diferenciado. No entanto, à medida que a mesma 

chegava, eu ia dando um passo atrás porque identifiquei, de forma clara, que 

existiam adversidades externas para as quais poderia não estar preparada em 

diversos sentidos – ideia preconcebida que rapidamente se desfez a partir da 

primeira aula. 

Sei e sabia, de antemão, que a direção de turma nunca poderia ser uma 

área que pudesse ser desenvolvida a 100% porque ao contrário do que 

acontece com as turmas, não podia assumir esse papel de forma interina. 

Embora tenha presenciado o papel do PC enquanto DT, existiram diversas 

questões que não consegui acompanhar, dado o recurso às plataformas e aos 

processos burocráticos. Não obstante, debrucei-me nas reuniões de CT com 

uma postura atenta e exploradora e foi, através da mesma que, também 

consegui reunir e edificar inúmeros encargos característicos do cargo de DT.  

Sendo as reuniões uma prática rica em potencialidades e partilha de 

experiências e pontos de vista, o acompanhamento, ainda que superficial, do 

papel do PC como DT e a presença nos CT com esse olhar, resultaram numa 
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combinação perfeita que promoveu e enriqueceu o meu percurso e a minha 

aprendizagem na comunidade educativa e esta conjugação ajudar-me-á, 

certamente, no dia em que me for solicitado o desempenho desse papel. Deste 

modo, considero que as reuniões de CT foram as que me proporcionaram, a 

nível macro, uma evolução progressiva suscitada pelo trabalho em equipa na 

procura ininterrupta de melhores soluções para os “problemas” originados na 

turma e pela busca em potenciar o rendimento escolar da mesma nas 

diferentes disciplinas, estimulando, de igual modo, a interdisciplinaridade. 

Por fim, as últimas a aludir são as reuniões de NE que, quer em grupo, 

quer em conversas de pares ou individualizadas, se subdividiam em dois tipos 

de reuniões. Por essa razão, tanto poderiam ser consideradas as primeiras a 

surgir como as últimas. Foram muitas e muitas as vezes em que reunimos, 

partilhamos ideias, conhecimentos e saberes de forma informal e, em 

contrapartida, foram também diversas as vezes em que reunimos no nosso 

“aquário” e reflectimos sobre aulas, estratégias ou atividades.  

Foi na confluência de todos estes momentos que aprendemos e 

evoluímos na nossa forma de estar e de atuar, bem como no aprimoramento da 

nossa reflexão na ação, uma vez que ao refletirmos e identificarmos as lacunas 

evidenciadas, criamos a oportunidade de na hipótese seguinte reagir de forma 

mais rápida e eficiente. 

4.2.2 Atividades Desportivas Não Letivas 

Na primeira reunião de Departamento pude colocar-me a par das 

atividades previstas para realização na escola no ano letivo já findado. Ainda 

que em algumas se manifestasse alguma incerteza até à ação, os registos 

salvaguardavam um ano com um número considerável de eventos desportivos 

que contribuíram, também, para o aumento das experiências vivenciadas por 

mim enquanto PE, quer no que respeita à organização, quer no que respeita à 

sua gestão. 

No dia 4 de setembro estavam planeadas atividades como o Dia Fitness, 

o Corta-mato escolar, o Torneio de Futsal, o Sarau de dança, algumas 
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formações de arbitragem em diferentes modalidades e um Torneio de Voleibol, 

sendo este último da incumbência do NE. Todos os restantes foram 

distribuídos, ou mantidos neste caso, por professores que já os realizaram 

anteriormente. 

4.2.2.1 Semana Europeia do Desporto e Onda Rosa 

Estes dois eventos realizaram-se no dia 27 de setembro e 30 de 

outubro, respetivamente. Embora não tenham sido atividades propriamente 

ditas, foram dias cujo tempo de aula foi destinado à prática de modalidades 

selecionadas para marcar e simbolizar determinadas datas com as quais o 

Desporto se relaciona.  

Especificamente, no caso da Semana Europeia do Desporto, todas as 

aulas de EF foram destinadas à promoção das modalidades do DE. Isto é, 

todas as turmas que tiveram aulas nessa sexta-feira da disciplina de EF 

praticavam, num sistema de rotatividade durante o tempo de aula, algumas das 

modalidades oferecidas pela escola no contexto de DE. 

“O primeiro torneio, ainda que não lhe possa chamar torneio, mas sim a 

evocação a uma data, despertou, em mim, uma sensação de estranheza. 

Apesar de considerar o conceito excelente e o propósito fundamental nos dias 

de hoje, a (des)organização propositada utilizada causou-me algum 

desconforto, uma vez que, no decorrer da aula, os alunos podiam variar de 

modalidade quantas vezes quisessem, no tempo que quisessem. Não acho 

que isso esteja errado, de todo, nem considero que a estratégia esteja mal 

pensada, dado que esta liberdade lhes proporciona várias experiências e não 

os restringe a uma só modalidade.  

Porém, enquanto professora, ainda que estagiária, gosto de estimular a 

prática desportiva e de me mostrar presente nos desafios a que eles se 

propõem. Por esta razão, e sabendo que alguns se iriam sentir desconfortáveis 

a jogar, fiz questão de me ir deslocando entre os pavilhões para que eles me 

sentissem presente.  
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Acredito e defendo vivamente que este tipo de ações é essencial na 

divulgação da oferta desportiva da escola e que é através da mesma que os 

alunos a podem integrar, sabendo já da importância inquestionável que o 

Desporto tem ou pode ter na vida de alguém. Ainda assim, apesar de 

considerar uma excelente iniciativa, para mim relevou-se, em alguns 

momentos, um dilema pela impotência de não poder acompanhar todos, tendo, 

obviamente, como ponto prévio que todos estão em ponto de igualdade para 

mim. 

Sei, de igual modo, que provavelmente foi uma dificuldade minha e que 

para alguns colegas isto até pode não significar nada, mas, para mim, 

manifestou-se crucial, porque acredito que, atualmente, muitos alunos não 

praticam qualquer tipo de desporto por já estarem descrentes e por nem os 

próprios acreditarem nas suas capacidades. Tenho, igualmente, consciência 

que esta falta do professor por perto, nem que seja por breves momentos, pode 

também não significar nada para alguns alunos. Contudo, creio que, muitas 

vezes, esta presença reflete, para quem não acredita em si mesmo, um voto de 

confiança que pode fazer toda a diferença, não só na prática desportiva como 

no modo como o aluno encara a sua vida – desafio, capacidade de superação, 

resiliência.”. (Reflexão - Semana Europeia do Desporto. 27 de setembro de 

2019). 

À semelhança do que aconteceu na aula relatada no excerto anterior, 

também a atividade relativa à “Onda Rosa” manifestou algumas semelhanças. 

Tendo em conta a minha experiência nestes eventos, a nível de organização, 

os procedimentos foram os mesmos como se de uma aula se tratasse, porém, 

apesar de ter a turma toda disponível, senti uma maior dificuldade em mobilizá-

los nesta segunda atividade, não só porque era a aula de noventa minutos, 

também porque estavam poucas turmas a ter aulas naquele horário, logo, o 

esquema de rotação era curto e os jogos tinham, inevitavelmente, de se repetir 

e, essencialmente, porque se tratavam de modalidades que eles, desde 

sempre, mostraram pouco interesse – o badminton, a dança e o futsal.  
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Por isso, senti que ao jogar com eles poderia despertar um estímulo 

diferente e, por essa razão, esta atividade acabou por surtir muito mais efeito a 

partir desse momento. Conseguimos, juntos, criar um momento de equipa e, 

nele, conhecemo-nos e aprendemos. Senti que quebramos uma barreira, 

nunca esquecendo, obviamente, a diferença necessária entre professora e 

alunos. Nunca ultrapassaram esse limite e, tenho para mim, que esse foi o 

primeiro momento em que nos começamos a conhecer enquanto equipa: 

Conhecer no sentido de identificar algumas particularidades de cada uma das 

suas personalidades - fundamentais, por vezes, para a aquisição de 

aprendizagens e mobilização de conhecimentos - e conhecer no sentido de os 

caracterizar enquanto alunos aptos, cultos e literatos, porque ao estarem a 

jogar de forma mais tranquila, estavam menos preocupados com o que 

estavam a realizar ou com os erros que poderiam cometer. 

Apesar de nestes eventos não ter participado no planeamento, participei 

na organização e na gestão do mesmo no seu decurso, ainda que de forma 

mais ativa no decorrer das minhas aulas. Nos restantes tempos, pelo facto de 

não ter nenhuma tarefa concreta incumbida, tentei sempre procurar ajudar no 

que me foi possível e no que era necessário, para que também pudesse ver, 

nestas atividades, estratégias de crescimento e enriquecimento profissional, 

não só no que se refere ao planeamento como a possíveis adaptações a 

imprevistos. 

Todas as vezes delineei objetivos abrangentes para as minhas aulas. 

Com isto não me quero reportar a uma maior aquisição de conteúdos e 

competências, mas sim ao facto de definir objetivos motores, cognitivos e 

socioafetivos, corroborando a importância de ver para além da corporalidade e 

de visar a construção integral dos alunos que é também defendida por Danish 

et al. (1992, cit. por Cardoso,2014, p.25), ao citarem que as competências 

físicas e mentais que se adquirem “in the athletic domain are not strictly athletic 

related. They are life skills that value to athletes in and out of sports and can 

help them manage present life situations and successfully encounter future 

critical life events.”. Apesar de ter perdido três tempos letivos, acabo por 
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concluir que não foram aulas que se perderam, mas que, simultaneamente, se 

ganharam, porque apesar de terem a liberdade de fazerem o que entendem a 

nível técnico-tático durante o jogo, têm a responsabilidade de demonstrar 

determinados aspetos e características, igualmente determinantes nos 

objetivos da EF. 

4.2.2.2 Corta-mato escolar 

O Corta-mato escolar, inserido no PAA, foi realizado no dia 22 de 

novembro. Apesar de estar definido desde o início do ano, foi com muitas 

reticências que esta prova avançou. O evento foi planeado, de forma profunda, 

por dois professores do grupo de EF e contou com o auxílio de membros do 

grupo de EF na sua realização, tendo em vista a seleção de alunos para 

representarem o Agrupamento nas fases seguintes da prova. 

A dimensão ampla do evento e as más condições meteorológicas que se 

faziam sentir causaram incerteza até ao último momento. Inclusive, no próprio 

dia da prova, já no local, foi questionada a realização, ou não, da mesma, visto 

que as condições locais poderiam colocar em causa a integridade física dos 

alunos. A chuva e o vento forte não amenizavam e, por isso, os alunos 

presentes também eram escassos.  

Com o passar do tempo e o ligeiro acalmar das condições, a decisão 

recaiu por avançar com a prova e, desse modo, procederam à distribuição de 

tarefas. Visto que nos dias anteriores tinha estado doente e que foi com algum 

desconforto que me mobilizei para estar presente no evento, fiquei 

responsável, em conjunto com o PC, por registar os resultados das provas no 

computador e por emitir as classificações. 

Dado que a prova foi realizada na Quinta das Freiras, um espaço 

geralmente destinado ao lazer e que oferece espaços verdes e trilhos que 

permite realizar uma prova desafiante desta índole, fiquei ao longo de quase 

toda a manhã presente na Casa da Juventude - local seguro e salvaguardado 

do mau tempo que possibilitou o acesso aos meios tecnológicos necessários 

para efetuar os registos. 
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Contudo, um aspeto que destaco não tanto pela positiva prende-se com 

o facto de apenas eu, realmente, ter um lugar fixo. Os alunos, das mais 

variadas faixas etárias, foram chegando e a mobilização dos professores de EF 

para as funções que lhes foram atribuídas nem sempre permitia que existisse 

um acompanhamento, não diria constante, mas sim “eficaz”. Não posso deixar 

de mencionar, por exemplo, que um dos nossos alunos do 5º ano inscrito na 

prova chegou aquando a mim e acabou por ficar comigo e com uma colega do 

NE porque o pai tinha de ir trabalhar. 

Com isto quero dizer que existe uma discrepância enorme entre as 

capacidades dos alunos que participam na prova e, não creio, que todos os 

alunos, principalmente os do 5º, 6º e 7º anos por exemplo, tenham a 

maturidade e responsabilidade suficiente para serem autónomos. Deste modo, 

também reconheço que os professores, estando mobilizados para 

determinados encargos, não conseguem assegurar tudo. Assim, optaria, por 

tentar solicitar o apoio de outros docentes, ainda que não fossem da área, para 

controlarem esses aspetos, pois sendo a Quinta das Freiras um espaço tão 

amplo e propício a entradas e saídas constantes, era, no meu ponto de vista, 

fundamental antever possíveis imprevistos e problemas que podiam derivar 

dessas questões e que podiam condicionar, bastante, a posição da escola 

nessas circunstâncias.  

Em contrapartida, o evento conseguiu ser fluído, na medida em que 

decorreu sem problemas físicos de caráter preocupante e sem problemas 

logísticos. Apesar de algumas “substituições” de última hora que implicavam a 

alteração dos quadros de participação e, consequentemente, dos registos de 

classificações, foi com tranquilidade e organização que tudo aconteceu dentro 

do expectável.  

Dentro da experiência que adquiri, alteraria apenas três aspetos para 

tentar potenciar o evento:  

1. Colocaria alguém fixo (as pessoas necessárias) a registar as chegadas 

dos alunos em todos os escalões, pois o facto de serem várias pessoas: 
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a. Implica que se entendam vários tipos de letra e isso pode 

atrapalhar o processo de registo nas plataformas, uma vez que 

este tem de ser rápido e a não compreensão de algumas 

informações pode originar erros; 

b. Significa que se possa perder mais facilmente os registos 

“originais”, uma vez que pessoas diferentes podem ter as 

classificações de um determinado escalão e, portanto, a 

informação não está toda reunida. 

2. Utilizaria, por exemplo, o Photo Finish para os primeiros alunos a 

chegar, de modo a garantir a fiabilidade da informação, de forma mais 

rápida e concreta, visto que é uma aplicação de fácil acesso e utilização; 

3. Canalizaria os alunos após a chegada, pela respetiva ordem, já que, 

dessa forma, a compilação das classificações estaria facilitada. Visto 

que, por vezes, a aglomeração de alunos na meta dificulta a definição de 

lugares a olho nu, esta estratégia podia validar os registos efectuados ou 

desfazer algum tipo de incerteza ou dúvida entre os docentes 

responsáveis desta função. 

4.2.3 Planeta Oceano 

Esta foi uma atividade não totalmente enquadrada com a disciplina de 

EF, mas decorreu no horário da mesma, pelo que fui eu a acompanhar a turma. 

Dia 6 de Novembro a aula iniciou-se no pavilhão e terminou bem mais cedo, de 

forma que conseguissemos estar todos, tal como combinado, às 9h30 na 

entrada do Auditório.  

Aquando a chegada ao mesmo, não tardou a típica pergunta por parte 

das organizadoras: “De que turma é que vocês são?”. As destinatárias eram, à 

semelhança do que já havia acontecido com outros funcionários de forma 

espontânea, eu e uma colega do NE. Rapidamente soltamos um sorriso e o 

habitual “Somos professoras estagiárias” e quase sem nos deixarem terminar 

se redimiram com um pedido de desculpas. Foi, para mim, uma situação 

caricata e bastante engraçada porque, no fundo, não deixo de ser aluna, mas 
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não naquele contexto, pelo que no meio deles, facilmente sou confundida e 

vista como tal.  

Ainda que esta atividade não se relacione com a minha área, considero 

que me despertou alguns sentimentos que talvez não esperasse. Regra geral, 

quando vamos para uma palestra, o professor tem a função de organizar, 

controlar e gerir os alunos e os seus comportamentos na mesma. Ali, enquanto 

professora de Educação Física, embora involuntariamente observada como um 

deles, senti essa responsabilidade.  

Para além disso, foi também uma aprendizagem para mim (e foi por 

essa razão que mereceu o destaque aqui) porque, ao contrário do que 

acontecia com os restantes professores, a visão que eu tinha deles era fora 

daquele contexto, num ambiente diferente e, portanto, fiquei curiosa em como 

seria o comportamento deles sentados durante uma hora, em como seria a 

postura deles, ou a mudança da mesma, relativamente ao que eu já conhecia, 

em como se iriam envolver neste tipo de atividades que, embora dinâmicas e 

atrativas, são, simultaneamente, mais teóricas e de que forma, eu mesma, iria 

ter que alterar o meu modo de atuar. Embora nunca tenha estado com eles 

neste contexto, evidenciaram uma postura semelhante à que apresentam nas 

nossas aulas. Um pouco agitados na fase inicial, até mesmo devido à interação 

imposta pela atividade, mas rapidamente se mostraram atentos e envolvidos na 

mesma, colaborando, inclusive, com o solicitado pelas organizadoras. 

4.2.4 Núcleo de Estágio – Que papel e que dinâmicas? 

O NE, apesar de ter encontrado diversas adversidades, neste parâmetro 

conseguiu desenvolver, de forma satisfatória, um trabalho cooperativo, crucial 

ao nosso desenvolvimento, principalmente nesta fase inicial em que se deu a 

realização do torneio. A primeira e única atividade planeada e organizada pelo 

NE em conjunto com o PC foi o Torneio de Voleibol, tendo a modalidade sido 

escolhida por unanimidade. O mesmo ocorreu dia 18 de dezembro de 2019, 

último dia de aulas do 1º semestre, e destinou-se aos alunos do Ensino 

Secundário.  
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Sendo uma atividade que sempre constou no PAA, foi, algumas vezes, 

tema das reuniões de NE de quarta-feira, contudo, só algum tempo antes da 

data de realização é que, efetivamente, se colocaram as mãos à obra e se 

iniciou o planeamento, até porque a nossa experiência em realizar era nula e, 

por isso, estávamos reticentes em relação a alguns aspetos. 

No meu ponto de vista, o apoio do PC foi, nestes momentos, 

imprescindível porque sem nos dar as respostas, foi-nos dando asas para 

explorarmos algumas tarefas a realizar e luzes sobre como as elaborar, 

desfazendo, assim, o quebra-cabeças que se havia formado. Elaboramos, 

neste sentido, todos os documentos necessários à inscrição das equipas, à 

realização dos jogos e à divulgação do evento (Anexo V) e, apesar de ter sido 

alvo de algumas adaptações após análise do PC, rapidamente conseguimos 

expor o evento à escola, na esperança que o número de inscrições começasse 

a aumentar. 

Para que não existissem falhas de comunicação na divulgação do 

evento, optamos por também seguir o conselho do PC e procurar as turmas 

para fazer uma breve apresentação do evento. Na minha opinião, esta 

estratégia potenciou a quantidade de inscrições, uma vez que existia, 

provavelmente, um grande risco de alguns professores não abordarem a 

atividade até por mero esquecimento dada a azáfama das aulas e, deste modo, 

tiveram contacto direto com a organização, podendo, desde logo, esclarecer 

possíveis dúvidas. Para mim, este foi um método que muito contribuiu para a 

minha evolução, na medida em que acabou por melhorar a minha integração 

no contexto escolar e permitiu enriquecer a minha capacidade de comunicação. 

Relativamente à colocação em prática da atividade, devo confessar que 

senti e identifiquei aspetos positivos e alguns pontos a melhorar, 

nomeadamente a nível de planeamento e aplicação. No fundo, ambos 

estabelecem uma estreita relação, no sentido em que, sendo um trabalho 

desenvolvido em equipa, a divisão de tarefas deveria ter sido mais equitativa, 

uma vez que nem sempre podemos fazê-las em conjunto, e na preparação 

devia ter existido um maior cuidado, até porque uma melhor qualidade do 
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ensino, seja ele de forma direta ou não, pressupõe um nível superior do seu 

planeamento e preparação (Bento, 2003). 

Em relação à prática, todas deveríamos ir, a meu ver, para o evento com 

as tarefas necessárias a cumprir bem definidas e com uma correta 

compreensão e análise dos documentos, pois a ausência de, em momentos, 

alguma destas questões potenciou algumas faltas de comunicação. Alguns 

destes elementos foram, inclusivamente, referidos na reflexão realizada em 

conjunto pelo NE, tal como é possível verificar no seguinte excerto: 

“Sendo o trabalho de equipa fundamental na preparação de um evento 

comum, é um dos aspetos que podemos melhorar num próximo evento, visto 

que permitiria ter outro domínio sobre a atividade e uma melhor divisão das 

tarefas.” (Reflexão conjunta do Torneio de Voleibol. 6 de janeiro de 2020). 

Outra das limitações encontradas reporta-se à fase de preparação dos 

quadros competitivos que se revelou um longo processo de reflexão: 

“Inicialmente, tentamos que as equipas, (…) após o primeiro confronto 

não fossem de imediato eliminadas, mas, após uma reflexão e 

consciencialização conjunta, foi percetível que caso tal não sucedesse, o 

torneio seria interminável e apresentaria uma duração excessiva 

comparativamente com o previsto. (…) Nesta fase, o cruzamento das equipas, 

com a chamada de atenção do Professor Cooperante, pretendeu promover um 

equilíbrio e justiça nas equipas defrontadas pelo que as equipas foram 

organizadas consoante o ano de escolaridade, evitando, possíveis 

desvantagens.” (Reflexão conjunta do Torneio de Voleibol. 6 de janeiro de 

2020). 

Embora estivesse familiarizada com a elaboração de quadros 

competitivos, reconheço que, realmente, ter que excluir logo metade das 

equipas inscritas na 1ª fase do torneio foi uma decisão difícil de tomar. 

No que concerne à prática, conseguimos reunir alguns alunos para 

desempenharem a função de árbitros nos jogos. Alguns deles praticantes até 
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da modalidade, ainda que isso não tenha descartado a presença dos mesmos 

na reunião onde destacamos as faltas a assinalar ou os procedimentos a 

praticar. Contudo, alguns deles eram relativamente “novinhos” e essa 

discrepância etária retirou algum conforto na hora de exercer a função, 

relembrando que o torneio foi destinado ao Ensino Secundário. Inclusive, 

chegou até a existir uma picardia entre uma equipa e um árbitro que teve de 

ser amenizada pelos professores e, nesse sentido, foi, sem dúvida, essencial, 

salvaguardar os alunos que se disponibilizaram para ser árbitros. 

“A divisão de tarefas inicial foi mantendo o torneio empolgante, sob a 

vista atenta de todos aqueles que o vivenciaram, quer como praticante, quer 

como “espectador”, todavia, chegou uma altura em que os árbitros acabaram 

por depender mais das professoras responsáveis pelos campos e isso implicou 

que as mesmas arbitrassem, em detrimento da gestão de espaços previamente 

estabelecida.” (Reflexão conjunta do Torneio de Voleibol. 6 de janeiro de 2020). 

Por este motivo, a minha função no torneio e a de uma colega do NE 

teve de ser, rapidamente, alterada, uma vez que tivemos de assegurar, várias 

vezes, o comando das arbitragens e, por isso, o papel de supervisão geral dos 

campos e a entrega das fichas de jogo acabou por ter de ficar para segundo 

plano. 

Ainda assim, revejo todos estes tópicos como aprendizagens 

significativas neste nosso percurso, sobretudo porque fomos capazes de reagir 

no momento e de corrigir aquilo que não estava a decorrer como pretendíamos 

ou esperaríamos. A cooperação e entreajuda que se foi criando ao longo da 

manhã com o objetivo de equilibrar possíveis lacunas que pudessem emergir, 

deixou-me bastante agradada porque para além de otimizar o ambiente de 

trabalho, revelou-se fundamental para o sucesso do evento desportivo. 

Apesar destes pequenos apontamentos, a atividade em si, correu 

bastante bem. Ainda nem a mesma se tinha iniciado e o pavilhão já estava 

repleto. Reunimos um total de 240 alunos inscritos divididos em 45 equipas, 

sendo 16 correspondentes ao torneio misto, 7 ao torneio feminino e 22 ao 
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torneio masculino, o que superou, bastante, as minhas expectativas e originou, 

por essa razão, algum dissabor ao ter de eliminar metade logo na 1ª ronda. 

De uma forma geral, esta foi, para mim, uma das maiores aprendizagens 

que tive: estive por dentro de uma organização, senti na pele as dificuldades e, 

sobretudo, vivi. Deixei que algumas emoções também falassem, até porque 

não posso deixar de mencionar e recordar o momento em que uma equipa da 

minha turma ganhou o torneio. Mas, mais importante do que a vitória em si, foi 

ver a entreajuda, o apoio, o orgulho e o espírito de equipa que me encheu, 

verdadeiramente, o coração. 

Por outro lado, a capacidade de trabalho e de superação do NE e do PC. 

Apesar, obviamente, de todas as falhas que ocorreram e que podiam ter sido 

evitadas, juntos, desenvolvemos uma vivência bastante enriquecedora. Vimos 

um pavilhão cheio, uma enorme mobilização da comunidade escolar e uma 

dinâmica e harmonia não antes observada numa atividade semelhante que nos 

exigiu uma capacidade de resposta rápida e, por consequência, nos ajudou a 

evoluir e a crescer no desenvolvimento da profissão. 

4.3 Desenvolvimento profissional – “A chave do sucesso é 

tornar os sonhos realidade” – As vivências e sensações por 

trás de um ano de desafios 

A terceira e última área infere-se como o conjunto de “atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo 

o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação”.4 Esta área será não só o ponto de partida para analisar e refletir 

acerca do meu percurso enquanto professora, como também refletirá o projeto 

de investigação desenvolvido ao longo deste primeiro ano de docência. 

                                            
4 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao grau de Mestre em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP”, elaborado pelo Gabinete de Pedagogia do 
Desporto para a Unidade Curricular de Estágio Profissional no ano letivo 2019/2020. 
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Para Batista et al. (2012), “durante o EP, o estudante-estagiário tem a 

oportunidade de transformar os seus conhecimentos, no sentido de os adequar 

às exigências contextuais e concretas da prática. Na verdade, como referido, 

tanto a teoria como a prática são indispensáveis à ação do professor, pois 

ganham significado na coexistência, na interligação”. Perante esta 

reciprocidade surge o aparecimento de outras características, nomeadamente 

a observação, a reflexão e o questionamento, sendo que este último pode estar 

direcionado tanto para o foro pessoal como para o foro profissional. 

Bento (1995, p. 51) advoga que “a teoria é uma prática pensada, 

imaginada e refletida, e que a prática é uma teoria ou conjunto de 

conhecimentos à vista, uma prática culminante no horizonte da teoria”. Importa, 

assim, que a prática se possa servir de um conhecimento e de um conjunto de 

competências que ajude a compreender efetivamente a realidade. Na verdade, 

a atividade do professor é uma atividade vigorosamente definida pela 

imprevisibilidade e pela contingência (Batista et al., 2012), pelo que o primeiro 

ano de docência é, grande parte das vezes, observado como uma referência 

fundamental na construção de um amplo repertório de experiências didáticas 

que auxiliam os professores nos restantes anos de profissão.  

Nas palavras de Bento (1995, p. 52), “a acção pedagógica é tão 

complexa e está sujeita a tantas e em parte desconhecidas influências que não 

é possível esclarecê-la de um modo inequívoco por meio de uma teoria”. De 

acordo com o autor anterior encontra-se Diamond (1991, cit. por Nóvoa, 1995 

cit. por Queirós (2014)) quando refere que a construção da identidade 

profissional de um professor é um processo bastante dinâmico e amplo, mas 

que no desenvolvimento deste, cada um se apropria do sentido da sua história 

pessoal e profissional. 

Na minha opinião, não poderia estar mais de acordo com as citações 

anteriores. É inevitável, ao longo deste percurso, dissociar o domínio pessoal 

do domínio profissional e, por isso, existem determinadas características 

pessoais que se evidenciaram e que solidificaram o meu posicionamento e a 

minha forma de ser e de estar enquanto docente. 
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A entrada e o desenvolvimento da prática no terreno de construção da 

profissão ditaram, de igual modo, a capacidade de (re)agir a diversos 

estímulos, de entre os quais, a observação. José Saramago, um escritor 

português nobel da literatura em 1998, dizia “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 

repara”, e apesar da frase ser tão verdade como a água ser transparente, a 

verdade é que fazê-lo não é assim tão linear. Pelo contrário, observar o 

comportamento de mais de vinte alunos com respostas motoras diferentes 

simultaneamente é, verdadeiramente, um quebra-cabeças. A este desafio, 

considero, tendo apenas em conta a minha experiência em contexto de EP, 

que o conhecimento e domínio (também pedagógico) do conteúdo melhora, 

significativamente, a nossa capacidade de observar, no seu verdadeiro sentido 

da palavra, no sentido que lhe atribui José Saramago. 

O facto de ter iniciado a minha prática docente com a modalidade na 

qual sou treinadora facilitou bastante essa componente, na medida em que 

enquanto professora, acabei por ser muito treinadora, porém, adaptando-o ao 

contexto em que, desta feita, me inseria. A sensibilidade do olhar estava mais 

direcionado e, portanto, a emissão do feedback acabou por ser muito mais 

dirigida e muito mais eficaz. Todavia, nem sempre o mesmo se aplicou. 

A prática reflexiva desempenhou, por sua vez, um papel fulcral no 

desenvolvimento desta capacidade noutras modalidades. No Badminton nem 

tanto porque as experiências enquanto praticante acabaram por me auxiliar, 

mas no Andebol acabaram por ser as minhas vivências anteriores, a busca 

pelo conhecimento específico e a procura dos aspetos que me levavam a 

potenciar a sensibilidade do olhar que contribuíram para o sucesso da UD. 

Como tal, o contexto real de prática profissional leva-nos a lutar, 

persistentemente, por melhores resultados no ensino. Associados a eles está, 

diariamente, o confronto do professor com problemas teóricos e práticos 

(Bento, 2003) que gera, por consequência, essa reflexão crucial à evolução da 

execução da profissão.  
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Embora tenha surgido o Ensino à Distância e ele me tenha 

impossibilitado de vivenciar a UD que, à partida, considerei que seria mais 

desafiadora no sentido de testar a minha posição fora da minha zona de 

conforto (Ginástica Acrobática) e a minha capacidade de resposta e de 

adaptação, cada uma das UDs exigiu de mim diferentes compreensões, 

conclusões e feedbacks: o Voleibol pressupôs a capacidade de sair da pele de 

treinadora e de me reinventar, o Andebol permitiu-me ver a modalidade de 

outra forma e superar-me, o Badminton evidenciou uma articulação entre o 

saber-fazer e o saber-ensinar e a capacidade de a tornar idónea à turma e, por 

fim, o futsal desafiou-me e pôs-me à prova no que respeita à competência na 

sua vertente situacional e relativa à própria da ação.  

Bento (2003, p. 16) defende que “no processo real do ensino existe o 

inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reação situativa” e 

foi exatamente nas circunstâncias mencionadas pelo autor que surgiu o cerne 

da questão para a investigação a ser realizada no âmbito do EP. Sendo a 

investigação e a análise das nossas ações uma importante ferramenta para 

entender de que forma é possível melhorar o ‘eu profissional’, as adversidades 

decorrentes da UD de futsal provocaram uma ação imediata, pois, caso não o 

fizesse, estaria a pôr em causa não só a minha função como, mais importante 

ainda, a aprendizagem dos alunos. 

É consensual que o ensino e a aprendizagem se ligam reciprocamente e 

que o sucesso do ensino se encontra dependente, não só da atividade da 

professora, neste caso, como também das aprendizagens dos alunos. Neste 

sentido, urge-me destacar o ciclo de ação pelo qual passei para poder proceder 

a esta alteração.  

A segunda aula de futsal, primeira após a AD, foi realmente 

desanimadora e causou, em mim, um sentimento de impotência, tal como é 

possível verificar no seguinte excerto: 

“Com a introdução dos meiinhos, as dificuldades começaram a ser mais 

conspícuas. Se de um lado, os rapazes os realizavam com dois e três toques 
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de forma ágil, do outro, as raparigas, maioritariamente, até controlavam a bola, 

mas as movimentações eram nulas, pelo que a criação de linhas de passe 

tendia a surgir de forma tardia. Num dos grupos, inclusive, acabei por, no 

momento, introduzir mais um sinalizador e alterar a base do exercício para as 

obrigar a ir para o sinalizador vazio após realizarem o passe. Contudo, com 

esta modificação, deixaram de oferecer duas linhas de passe à portadora da 

bola, não porque não sabiam que o tinham de fazer, mas porque não reagiam a 

tempo. Portanto, pareceu mesmo uma daquelas situações em que vestimos 

umas calças antigas após algum tempo e percebemos que se as puxarmos 

para cima, começa-se a ver a perna e se as descermos, descem-nos da 

cintura, o que não é, de todo, uma variável fácil de gerir quando temos mais 

quinze alunos para acompanhar. (...) 

Tendo em consideração estas observações e esta reflexão na aula, 

mudei a forma de atuar e, em vez de reunir a turma, passei a exercer uma 

instrução por grupos, ajustando no momento, as variáveis e os objetivos a ter 

em conta. (…) 

Contudo, esta dualidade de comportamentos fez-me sentir 

desconfortável. Não em relação ao conteúdo, mas em relação ao caminho que 

a aula estava a tomar, na medida em que não estava a corresponder, de todo, 

ao que esperava e, estava a acontecer tanta coisa simultaneamente, que 

chegou a um ponto em que me sentia impotente para dar resposta a tudo num 

curto espaço de tempo.” (Futsal. Reflexão da aula nº33. 21 de fevereiro de 

2020). 

Realmente, apesar do ensino ser primeiro planeado e, depois, posto em 

prática, a contextualização real do mesmo evidencia mais facetas do que 

aquelas que podem ser consideradas no seu planeamento (Bento, 2003), pelo 

que a execução destes construtos é permeável e conferiu-me a possibilidade 

de modificar o planeado até atingir o que, idealmente, desejava. 

Neste sentido, e seguindo o ciclo de ação pressuposto para um 

professor, sobretudo nas tarefas de análise e avaliação que complementam a 
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sua atuação, tentei, através da convergência de outros modelos, utilizar a 

criatividade para despertar, na turma, outro tipo de entusiasmo para as aulas: 

“(…) existe uma discrepância enorme entre o desempenho dos rapazes 

e as raparigas e isso desponta um problema: a falta de confiança e conforto 

que elas apresentam por, eventualmente, poderem ser observadas por eles. 

(…) Por todas estas questões, o MEC poderá ser uma alternativa viável à 

desconstrução da imagem que têm do futsal e os rapazes, detendo um maior 

controlo e domínio tanto técnico, como tático poderão desenvolver e contribuir 

seriamente para o crescimento das raparigas.” (Futsal. Reflexão da aula nº33. 

21 de fevereiro de 2020). 

Tal como já foi mencionado em capítulos anteriores, de forma sucinta, o 

processo de ensino em EF é um processo unitário, em que os alunos devem 

conseguir dar progressividade ao seu aumento gradual do seu rendimento 

corporal e desportivo e ao desenvolvimento das suas personalidades (Bento, 

2003). Como tal, esta alteração que realizei incorporou também uma dimensão 

social, valorizando a pessoa que habita o aluno, de modo a proporcionar-lhe 

oportunidades que lhe permitam desenvolver competências de vida assentes 

na confiança, segurança e responsabilidade, até porque o ensino, por si só, já 

“assume uma importância decisiva para o desenvolvimento da personalidade 

dos alunos, apresenta as bases para o desenvolvimento do seu 

comportamento moral, para a formação de interesses, necessidades e valores, 

influencia determinantemente a sua vontade, sentimentos, ações, 

disponibilidade para o empenhamento e rendimento e forma o seu 

pensamento” (Bento, 2003, p. 108). 

A atividade do professor é tida, frequentemente, como uma atividade de 

direção (Bento, 2003). Em concordância com o autor, destaco, para introdução 

da investigação realizada, a citação que guiou a aula de introdução do MEC e 

que marcou, inevitavelmente, esta minha etapa: “Recomeça… Se puderes, 

sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, nesse caminho duro do 
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futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De 

nenhum fruto queiras só metade.” (Miguel Torga)5. 

Era tempo de recomeçar, de voltar a tentar. Apesar de a primeira aula 

não ter sido de todo a desejada, tal como se pôde comprovar nos excertos 

acima presentes, a (re)adaptação começou no momento em que foi necessária 

uma abordagem mais criativa e dinâmica à modalidade. Foi perante estas 

incógnitas que surgiu, então, o motivo da investigação.  

4.3.1 A importância do clima motivacional na predisposição 

para adquirir conhecimento e aprendizagens 

4.3.1.1 Resumo 

O Desporto na escola visa, não só promover a atividade física, como 

também enfatiza a dimensão social, pedagógica e educativa do Desporto. O 

objetivo do MED, neste sentido, passou por tornar os alunos desportivamente 

mais literatos, competentes e entusiastas, através de duas variáveis 

fundamentais: a competição e a inclusão. A competição porque era um fator 

que potenciava, bastante, a predisposição para a aula e a inclusão porque o 

objetivo principal deste estudo era reduzir as barreiras que emergiram da 

abordagem do Futsal, nomeadamente no que respeita ao nível de aptidão e ao 

género dos alunos. Especificamente, as raparigas evidenciaram diversas 

dificuldades em realizarem determinadas tarefas, apesar de as 

compreenderem e, também se verificou sentirem-se constrangidas com a 

presença dos rapazes, ainda que estes não as estivessem a observar. A 

amostra foi composta por 17 alunos do 12º ano. Ainda durante o Ensino 

Presencial, os alunos responderam a um questionário e realizaram diversas 

aulas com o Modelo em questão que permitiram retirar algumas conclusões. 

Porém, devido às contrariedades colocadas pelo Covid-19, o estudo teve de 

ser reestruturado e, por isso, apenas se conseguiram reunir mais duas 

reflexões acerca do tema. Tendo em conta que a experiência prática do Modelo 

                                            
5 Miguel Torga é o pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, autor de uma vasta produção 

literária, largamente reconhecida e traduzida em várias línguas, que o tornou um dos escritores e poetas 
portugueses mais influentes. 
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proporcionou a observação de diferenças, os alunos elaboraram uma reflexão 

em que puderam explicitar a opinião de cada um sobre a alteração promovida e 

a implicação que a mesma teve na postura de cada um e, por último, 

elaboraram, também, no final do ano, um balanço geral de onde destaquei 

alguns apontamentos referentes a estes momentos. Nas primeiras aulas de 

Futsal, a falta de gosto e de motivação para a prática desportiva era evidente. 

Após análise, mais de 90% da amostra evidenciava uma orientação dos 

objetivos de realização dirigidos para a tarefa. Contudo, apesar da 

preocupação em realizar a tarefa e em ter êxito em adquirir conhecimentos, 

existiam algumas dificuldades técnicas e alguma falta de entreajuda e 

sensibilização dentro da turma que prejudicaram o sucesso dos objetivos de 

realização. A introdução do MED, com todas as suas características que lhe 

são inerentes, possibilitou que os alunos vivenciassem, realmente, situações 

de aprendizagem às quais conseguissem atribuir significado. Num contexto 

geral, o MED aumentou o número e a qualidade das participações em aula e 

fê-los sentir mais integrados e envolvidos, aniquilando as barreiras encontradas 

no que respeita ao nível e ao género. Atendendo aos resultados, a 

implementação deste modelo refletiu um impacto positivo na prática, visto que 

os alunos se mostraram mais motivados do que na fase pré-teste, e esta 

alteração deu origem a um clima de aula mais propício à aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: CLIMA MOTIVACIONAL; OBJETIVOS DE REALIZAÇÃO; 

FUTSAL; MED 

4.3.1.2 Introdução 

 As variáveis psicológicas têm vindo a ser, cada vez mais, objeto de 

estudo de investigações direcionadas não só para o contexto desportivo, como 

também para o contexto escolar. Como tal, as mesmas oscilam, 

frequentemente, ao longo do ano e, por consequência, os desempenhos nas 

diferentes UDs. A investigação, por sua vez, sugere que a essência das 

práticas de ensino proporcione a compreensão, a avaliação e o 

desenvolvimento das particularidades advindas. De acordo com O’Sullivan 
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(2003, cit. por Batista & Queirós,2013), só segundo essa estruturação é que 

esta etapa formativa pode revelar, efetivamente, contributos significativos. 

Explorando outro ponto de vista, a abertura para introduzir outro modelo 

surgiu da importância que, cada vez mais, a investigação possui no ciclo de 

formação de professores. Neste sentido, é possível avocar as questões 

formuladas por Alarcão (2001, p.21) referentes ao domínio investigativo: “Qual 

a formação necessária (…) para o desempenho da atividade investigativa pelos 

professores?” e, mais crucial ainda “Que relação terá, ou deverá ter, com a 

qualidade do nosso ensino, das nossas escolas, da aprendizagem dos alunos 

que as frequentem e dos professores que formamos para nelas exercerem a 

sua atividade?”. Embora configurem, à priori, alguma subjetividade são, na 

verdade, questões bastante pertinentes, visto que a capacidade de professor-

investigador é primada no processo de formação docente. 

Se as escolas querem desenvolver um melhor trabalho, se os 

professores querem melhorar os seus desempenhos e, consequentemente, se 

o objetivo for proporcionar aos alunos a melhor qualidade de ensino possível, 

esta são, então, perguntas importantes a realizar. A busca pela melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem aliada à capacidade dos professores de se 

reinventarem e de construírem projetos mais inovadores e criativos podem 

potenciar o desenvolvimento institucional das escolas. 

Neste sentido, as aulas de EF, particularmente, despertam em alguns 

alunos, sentimentos de frustração e desmotivação por não verem utilidade, 

vantagens ou gosto pelas mesmas. Grande parte das vezes, na base destes 

fatores, encontra-se a falta de aptidão, a falta de acompanhamento ou a 

sensação contínua de derrota ou de incapacidade, o que, por si só, já é vista, 

aos olhos dos professores como uma interrogação a responder e a tentar 

contornar, de modo que os alunos possam desvalorizar as experiências 

negativas, dando lugar a uma nova possibilidade de aprendizagem. A função 

de professora, nesta área, gera, em torno disto, uma grande ansiedade, 

sobretudo no primeiro ano de docência, levantando mais uma questão dentro 
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das mil e uma que já surgem na entrada e na construção da identidade no 

terreno da profissão.  

O treino forneceu-me algumas ferramentas que sabia que ser-me-iam 

úteis ao longo do ano, contudo, não é fácil gerir e articular a nossa posição 

perante a turma dada a diversidade de personalidades. “Nunca conseguiremos 

chegar a todos de igual forma”, foi a frase que o PC mais mencionou quando 

sabia que eu sentia que não estava a conseguir chegar a alguém da forma 

desejada. Ao longo deste percurso aprendi, sobretudo, a ter em conta o aluno, 

a pessoa que nele consta e as suas particularidades porque foram elas que me 

permitiram adequar a minha postura e os objetivos (se necessário) a cada um 

deles e isso refletiu-se na reta final, quando emitiram uma opinião relativa ao 

ano letivo. Porém, nem sempre foi fácil, já que gerir as emoções que 

depositavam em algumas aulas tornou-se, realmente, um desafio.  

Assim, tal como sustenta Alarcão (2001, p.22) e confirmando o desígnio 

que estabeleço da profissão, um professor não o consegue ser se não 

questionar as suas ações e as razões pelas quais as tomou, acrescendo ainda 

o facto de todo e qualquer professor tem em si uma estreita relação com a sua 

veia investigadora e que, numa simbiose, consegue potenciar a sua forma de 

estar e, consequentemente, o seu desempenho. Desta forma, um dos 

parâmetros para o desenvolvimento destas facetas passa por questionar e 

refletir, quer sobre as práticas de ensino implementadas como pela 

repercussão que as mesmas desenvolvam, não na comunidade educativa, mas 

sobretudo nas turmas com as quais trabalha. 

A motivação, e o conceito inerente à mesma, não têm sido, até aos dias 

de hoje, um tema consensual na literatura. Porém, segundo Fonseca (1993b, 

cit. por Vidal, 2001), a motivação equivale-se a um estado do organismo que 

resulta da correlação entre fatores internos, como a personalidade, e fatores 

externos a si próprio, como o contexto situacional, e que gera um determinado 

comportamento, pelo que estas diferenças de motivação podem conseguir 

explicar as diferenças de envolvimento (Murray,1983, cit. por Marante & Ferraz, 

2006) demonstradas nas primeiras aulas de Futsal. 
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Associado a estas diferenças no comprometimento evidenciado pelos 

alunos, importa destacar que, quando verificadas, devem ser alvo de uma 

rápida intervenção por parte dos professores, já que as aprendizagens tendem 

a ocorrer quando existe um clima propício à mesma. Urge, então, referir a 

noção de motivação para a realização suportado por Atkinson (1977, cit. por 

Vidal,2001), pois a motivação e a predisposição que os alunos expõem na 

prática revela-se, também na minha opinião, uma questão fundamental ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

De igual modo, o ponto de vista do autor anteriormente referido entra em 

concordância com a teoria sustentada por Maslow (1943,cit. por Oliveira,2019), 

na medida em que o último, no seu artigo intitulado “A Theory of Human 

Motivation”, destaca as necessidades de autorrealização como uma das cinco 

principais necessidades do ser humano. No entanto, tendo em consideração 

que a origem da motivação tem por base as crenças sobre o alcance de 

determinados resultados (Atkinson & Feather, 1966; Locke & Latham, 1990; 

Seligman, 1975 cit. por H. Oliveira, 2019), era necessário que os alunos 

permitissem uma segunda oportunidade à modalidade, neste caso, e 

conseguissem ver nela objetivos que lhes fizessem sentido. 

Neste âmbito, é fulcral abordar a Teoria dos Objetivos de Realização, 

uma vez que esta destaca três aspetos para determinar a motivação de uma 

pessoa: os objetivos de realização, a perceção de capacidade e o 

comportamento de realização (H. Oliveira, 2019). Assim, a motivação de uma 

pessoa relaciona-se com a atribuição de significado que a mesma dá aos 

sucessos ou fracassos que conquista e com as suas perspetivas relativamente 

à competência, autovalorização e capacidade (Roberts et al. (2007) cit. por H. 

Oliveira, 2019). 

No contexto em que nos encontrávamos fazia todo o sentido explorar o 

estado motivacional dos alunos relativamente à modalidade e, portanto, foi 

nesse seguimento que a Teoria dos Objetivos de Realização me concedeu 

bases para tentar, através dessas informações, alterar o Modelo e utilizar um 

que induzisse e melhorasse o clima motivacional de cada um, de modo que 
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todos tivessem a mesma oportunidade de ser bem-sucedidos e em que se 

pudesse valorizar o esforço de cada um deles em torno de um objetivo comum, 

ainda que o Desporto se encontre fortemente associado à vertente competitiva. 

Ainda que não seja tão patente, os objetivos de realização estão 

presentes em todo o processo de ensino-aprendizagem: desde o PA até ao 

último nível de planeamento: o plano de aula. Entenda-se, então, por 

realização, a capacidade que determinada pessoa tem (ou não) de cumprir 

certos objetivos, previamente associados a padrões de excelência (Fonseca 

(1993ª, cit. por Vidal, 2001). Contudo, neste domínio, não importa tanto 

destacar os padrões de excelência, mas sim o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos em busca de um determinado objetivo, isto é, o grau 

de esforço e, consequentemente, de evolução. 

No início da abordagem, a evolução era difícil de ponderar, já que 

sensivelmente metade da turma se encontrava, claramente, numa situação de 

motivação extrínseca, que se caracterizava pela realização de determinadas 

ações por via de uma consequência que não a tarefa. Ou seja, as tarefas eram 

vistas como um meio para atingir um possível fim: ou evitar uma punição ou 

receber uma recompensa externa (classificação). Para contornar esta situação, 

visto que o professor é tido como o responsável por orientar a orientação do 

clima motivacional da turma, o MED surge como uma necessidade fundamental 

à prática. 

Com base na Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, a 

Autonomia, a Competência e o Relacionamento são fatores primordiais para o 

perfeito desenvolvimento de um contexto e de um bem-estar. Assim, a 

sensação de estar em conformidade com os interesses e valores, a sensação 

de sentir útil, eficaz e desafiado num ambiente e a sensação de se sentir 

integrado e pertencente a um grupo (Deci & Ryan,2002,cit. por Oliveira, 2019) 

propende, aos alunos, um ponto de vista diferente sobre a modalidade e, mais 

particularmente, sobre as aulas em si, uma vez que já se sente, inclusive, mais 

responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem. 
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A primeira implicação destacada na filosofia de trabalho delineada por 

Lawrence Stenhouse e citada por Alarcão (2001) é a observação e a 

compreensão dos acontecimentos que, estabelecendo uma comparação com a 

minha experiência na escola, se equipara à visualização e identificação de que 

as estratégias inicialmente utilizadas em Futsal, não viriam a vingar ao longo da 

UD. De acordo ainda com o mesmo autor e citado por Alarcão (2001), “a 

melhoria do ensino é um processo de desenvolvimento” que deve ser avaliado 

sistematicamente, de tal modo que, tendo em consideração a avaliação 

realizada, a alteração dos métodos utilizados foram propostos, preparados e 

postos em prática. 

O primeiro passo desta etapa foi avaliar o posicionamento dos alunos 

face à modalidade. Deste modo, o objetivo passou por avaliar os objetivos de 

realização de cada um deles, que se constituem, segundo alguns autores 

(Duda, 1992; Duda & Whitehead, 1998; Roberts, 1992b cit. por Vidal, 2001), 

como “construtos sociocognitivos determinantes no sentido de melhor 

compreender a complexidade do fenómeno da motivação e dos 

comportamentos resultantes”. 

Apesar da análise das respostas não ter sido conclusiva para a tomada 

de decisão, o MED foi introduzido com o objetivo de os tornar, 

desportivamente, mais competentes, cultos e entusiastas, nomeadamente, 

através da inclusão e da competição. Siedentop (1987) conciliou no mesmo 

Modelo, o domínio das habilidades motoras, mas também, o domínio afetivo e 

social que, nas primeiras aulas, muitas discrepâncias trouxe. Assim, a 

introdução deste novo modelo, corroborava também com os conceitos 

desenvolvidos por Medina e Domínguez (cit. por García, C. M.,1999), uma vez 

que, para estes autores, a formação de professores equivale-se à preparação 

profissional dos mesmos para realizar de forma crítica, reflexiva e eficaz, um 

estilo de ensino que proporcione uma aprendizagem significativa nos alunos.  

Contudo, esta necessidade de mudança, surge também com a ideia 

defendida por Ann Lieberman (cit. por Nóvoa,2007) quando cita que “quando 

os professores aprendem mais, os alunos têm melhores resultados”. Portanto, 
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neste caso, se existia uma necessidade evidenciada pela turma, eu, enquanto 

professora, não poderia ocultar e decidir, simplesmente, não arriscar. Se podia 

correr mal? Sim, mas até para isso existiriam, certamente, soluções. Ainda 

assim, o pressuposto sempre foi fazer tudo o mais certo possível e adequado 

desde o início para que a possibilidade de dar errado fosse reduzida, não 

descurando, obviamente, da permeabilidade da intervenção ao nível do terceiro 

nível de planeamento.  

Desta forma, o MED surgiu com a necessidade de atribuir importância 

ao entusiasmo pela prática. Este, por sua vez, influenciou os níveis de 

motivação, até porque a dinâmica imposta pelo mesmo, por si só, acarreta 

características que não se encontram, ou que se encontram de forma muito 

ligeira, noutros Modelos. Com o intuito de “garantir a autenticidade das 

experiências desportivas”, Siedentop (1994, cit. por Graça e Mesquita,2011), 

destaca seis características peculiares importadas do contexto desportivo: a 

época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e os eventos culminantes. 

As épocas desportivas implicam uma elaboração de duas equipas e 

consequente distribuição de funções que assemelhem a UD a uma verdadeira 

época desportiva, ainda que compactada. A filiação, um dos objetivos 

principais nesta mudança, visa a integração e o desenvolvimento do 

sentimento de pertença ao grupo, descurando quaisquer sensações de 

observação e julgamento que pudessem, anteriormente, sentir. Ou seja, o MED 

evidencia uma harmonia entre a inclusão e a competição e é, portanto, nessa 

estabilidade que os alunos sentem equidade no direito à participação.  

Também a elaboração do quadro competitivo e os registos estatísticos 

induzem a igualdade de participação e o fair-play, uma vez que nem só dos 

momentos de competição se completam as avaliações. O “treino” assume uma 

importância preponderante, assim como a entreajuda e cooperação 

demonstradas que ocupam um lugar crucial no desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. Por fim, a festividade e o evento culminante 
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assumem uma etapa de caráter festivo que acabou por não ser tão destacado 

nesta abordagem. 

Deste modo, o MED manifesta-se como um modelo capaz de envolver 

os alunos nas aulas e, simultaneamente, apelar à responsabilidade dos 

mesmos. Assim, o presente estudo de investigação tem como objetivo verificar 

se a introdução do MED na modalidade de Futsal provoca alterações na 

motivação e na predisposição para a prática dos alunos para as aulas e, de 

acordo com o objetivo geral, os objetivos específicos recaem sobre: 

- A análise da orientação dos objetivos de realização dos alunos antes 

da mudança; 

- A análise da evolução da motivação dos alunos com a introdução do 

MED; 

- A avaliação das estratégias implementadas pela PE com vista um clima 

motivacional de aula mais propício à aprendizagem. 

4.3.1.3 Metodologia 

Grupo de estudo 

O estudo foi realizado com 17 alunos da minha turma residente (12º 

ano), dos quais 9 eram raparigas e 8 eram rapazes. O intuito era que a amostra 

englobasse a turma inteira, contudo, dadas as adversidades impostas pela 

pandemia, alguns alunos não enviaram algumas componentes de análise e, 

portanto, não puderam ser considerados. 

Enquadramento metodológico 

Tendo em consideração o problema explicitado, considerei que a melhor 

opção seria utilizar uma metodologia qualitativa, de forma a explorar e a 

analisar profundamente a alteração na atividade do processo de ensino-

aprendizagem. De acordo com Ohman (2005, cit. por Cardoso,2014), a análise 

qualitativa incorpora as experiências vividas pelos alunos e pela professora, o 

modo como as mesmas são entendidas, os sentimentos e as atitudes que 
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delas emergem e o comportamento humano e a interação social que se 

desenvolve, o que, nesta situação, fez todo o sentido, uma vez que também, 

segundo Bell (2004, cit. por Gonçalves Pontes, 2019), os investigadores 

qualitativos interessam-se em compreender, essencialmente, as perceções 

individuais. 

Para Dalfovo (2008, cit. por Gonçalves Pontes, 2019), na análise 

qualitativa, a análise de dados e dos posteriores resultados pressupõem uma 

intensa interpretação, subjetividade, flexibilidade, compreensão e análise dos 

contextos, tendo sempre em consideração o processo. Deste modo, esta 

metodologia proporciona novos conhecimentos acerca da questão a ser 

investigada advindos, sobretudo, da análise profunda que a mesma possibilita. 

No que respeita à consequente análise do conteúdo (AC), de acordo 

com Berelson (1952, cit. por Queirós, P., & Graça, A.,2013), esta é uma técnica 

de investigação que utiliza uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações para as explorar. Uma vez que a 

interpretação deste estudo foi efetuada, essencialmente, por via da 

comunicação escrita, foi possível identificá-la como uma ‘prova’, tal como 

referem Queirós, P. e Graça, A. (2013), citando algumas das expressões dos 

alunos. Para além disso, as aulas em que o MED foi colocado em prática foram 

também momentos em que retirei algumas ilações e inúmeros registos e, 

portanto, também esses foram alvo de análise, ainda que a interpretação de 

comunicação verbal, não-verbal e visual seja mais complexa. 

Para Queirós, P. e Graça, A. (2013), a AC é vista como uma ferramenta 

científica, fiável e válida e possibilita o surgimento de novos entendimentos, 

uma melhor compreensão dos fenómenos e um guia de orientação para a 

prática. Contudo, Moraes (1999, cit. por Queirós, P., & Graça, A.,2013) levanta 

uma questão bastante pertinente que alude ao facto de o investigador, neste 

caso a investigadora, estar necessariamente relacionada com a análise, visto 

que é impreterível não ter em conta a dimensão pessoal no significado que é 

atribuído à mensagem ou ao que visualiza. 
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Ainda assim, acredito ter sido a opção mais viável e ajustada, até porque 

a AC é, também, vista como um “instrumento de investigação marcado por uma 

grande variedade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto” 

(Queirós, P., & Graça, A., 2013, p.120), e o que a caracteriza e a demarca é a 

análise e as conclusões que o investigador consegue extrair.  

Explorando, de uma forma mais profunda, nesta metodologia é possível 

destacar algumas fases, nomeadamente: a escolha do tema, a codificação, a 

categorização e a elaboração de inferências, nunca descurando a validade e 

fiabilidade inerentes ao domínio investigativo (Abela, 2002; Bardin, 2008; 

Mozzato & Grybovsky, 2011; Vala, 1986 cit. por Queirós, P., & Graça, A.,2013). 

Já no que respeita à análise, tendo por base Bardin (2008, cit. por Queirós, P. 

& Graça, A.,2013) são consideradas as etapas da pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, sendo 

que a inferência, segundo Bardin (2008, cit. por Queirós, P. & Graça, A.,2013) 

corresponde ao processo da descrição dos resultados e da seleção dos 

mesmos atendendo a categorização efetuada e a interpretação, por seu turno, 

confere significado ao material analisado (Queirós, P., & Graça, A., 2013). 

Instrumentos utilizados e recolha de dados 

No que respeita aos instrumentos e à recolha de dados, após alguma 

pesquisa, optei por utilizar um questionário devidamente validado e por adaptá-

lo às variáveis que queria explorar. O “Sport Education Motivation Survey” 

permitiu avaliar a motivação para as aulas, tendo por base apenas as opiniões 

e sensações dos alunos e essa foi a primeira intervenção no âmbito do projeto 

de investigação.  

Apesar do questionário original compilar questões relativas à 

“Competence (IMI, McAuley, Duncan & Tammen, 1989) Autonomy (BNSC 

adapted for PE, Ntoumanis, 2005) Relatedness (BNSC adapted for PE, 

Ntoumanis, 2005)”, após a reformulação, o questionário contou com doze 

questões de escolha múltipla relativas aos objetivos de realização e uma 
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questão de resposta aberta relativa à opinião de cada um face à modalidade a 

ser introduzida.  

Na primeira aula destinada já à introdução do MED, os alunos foram 

informados sobre o surgimento e propósito deste estudo, visto que resultou de 

um obstáculo presente no cerne das aulas de Futsal, e emitiram o seu 

consentimento à realização do mesmo. Depois da mesma, distribuí o 

questionário (Anexo VI) mencionado anteriormente, por forma a avaliar os 

objetivos de realização dos alunos antes da intervenção ser efetuada. Por 

forma a garantir o anonimato das respostas, cada aluno construiu o seu próprio 

código ao preencher uma caixa destinada a esse efeito que contemplou a 

segunda letra no seu nome, a terceira do seu apelido e um dígito do seu mês e 

dia de nascimento, respetivamente. Assim, a compilação destes quatro dígitos 

gerou um código que prevê e garante a confidencialidade das respostas. 

Concomitantemente à preparação deste instrumento, procedi, 

igualmente, à elaboração um manual de equipa, onde constavam informações 

fundamentais para as novas aulas (Anexo VII) e uma tabela de bonificações 

(Anexo VIII), material imprescindível à implementação do MED, que lhes foi 

entregue numa fase posterior ao do preenchimento dos questionários.  

Com a finalidade de colmatar as dificuldades encontradas até então, 

procedi à elaboração das equipas e foi, para minha surpresa, que observei a 

recetividade e o entusiasmo perante o novo desafio. Posteriormente, foi já 

dentro de cada equipa, que eles distribuíram funções. 

A nível de envolvimento e de utilização de recursos ou instrumentos para 

a realização do estudo não se verificou qualquer tipo de impedimento ou 

restrições. Infelizmente, por questões de força maior, não me foi possível estar 

presente em duas aulas que já foram realizadas com o MED e, por essa razão, 

o meu ponto de vista sobre a alteração não é tão sustentado. Depois destas 

duas aulas nas quais me foi impossível observar os comportamentos, as 

atitudes e o modo de estar dos alunos nas aulas, o estado de emergência 
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implementado pelo Covid-19 negou a continuidade desta nova estratégia, uma 

vez que as aulas se viram todas suspensas. 

Por esta razão, foi inexorável (re)adaptar o planeamento e a organização 

inicial do projeto de investigação. Visto que a prática estava totalmente 

condicionada e impedida, a solução passou por, imediatamente após o término 

das aulas para que a informação ainda fosse recente, solicitar a realização de 

uma reflexão acerca da alteração e dos efeitos por ela derivados. Para isso, 

elaborei uma questão aberta (Anexo IX) que enviei para a turma e que, 

subsequentemente, me retornaram via e-mail.  

Por fim, o facto de a turma ser um 12º ano constitui-se, em parte, como 

uma limitação. Ou seja, o despontar da quarentena e a readaptação das aulas 

presenciais tempos depois ditou que não fosse viável solicitar muito mais 

tarefas neste âmbito para não os sobrecarregar, tendo em conta que ainda 

viriam a ter os habituais exames. Assim, a parte final deste estudo contou 

apenas com uma reflexão final por parte dos alunos. Esta, por sua vez, era 

composta por uma questão geral, para que as respostas dos alunos não 

pudessem ser subordinadas aos aspetos por mim mencionados. 

4.3.1.4 Resultados 

Análise dos questionários 

As respostas fornecidas pelos alunos de forma confidencial foram 

transpostas para uma planilha de Excel e, nela, foram analisadas, tendo em 

conta quatro domínios: “Mastery approach”, “Mastery Avoidance”, 

“Performance approach” e “Performance Avoidance”. No fundo, a análise 

pretende concluir se os alunos têm uma orientação direcionada para o ego, em 

que o objetivo primordial é demonstrar mais e melhor do que os colegas, 

atribuindo um grande significado à vitória sobre os mesmos, ou se denotam 

uma orientação direcionada para a tarefa, em que o foco é adquirir 

aprendizagens e aperfeiçoar o domínio pessoal sobre determinado conteúdo, o 

que atribui um valor significativo ao envolvimento que o mesmo deposita nas 

aulas, em detrimento da competição interpessoal. 
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Tendo em conta a não existência de uma classificação ou de um índice 

que atribua ao aluno uma maior predominância de uma orientação, os 

resultados foram obtidos através do cálculo das médias em cada um dos 

quatro domínios. Isto é, em cada uma das questões múltiplas os alunos 

deveriam selecionar um número de 1 a 7, sendo que 1 correspondia a uma 

afirmação nada verdadeira e o 7 a bastante verdadeiro. Na planilha foram 

colocadas as respostas dadas e procedi ao cálculo das médias em cada um 

dos domínios que passo a explicitar: 

Quadro 1 

Código Q Médias 

MAp MAv PAp PAv 

DG03g 5,3 3,3 1,0 3,0 

NE21g 5,3 6,0 2,7 4,7 

EU67g 5,7 6,3 2,3 2,3 

AN61g 6,0 5,7 2,3 4,0 

AM52b 6,0 4,3 2,7 1,7 

AE83b 7,0 4,0 4,7 2,3 

OI12g 6,0 4,7 2,7 1,7 

IR44g 3,7 3,0 2,0 4,3 

AT72b 5,3 4,3 4,0 2,7 

AR30g 5,3 5,3 1,0 3,0 

AE05g 4,7 4,7 1,3 2,7 

AR56g 6,3 6,0 2,3 3,3 

IE10b 7,0 4,7 3,0 4,7 

EM23b 4,0 3,7 1,3 2,7 

EB32b 4,0 4,3 4,7 4,7 

UI28b 2,3 2,3 5,0 2,0 

AM79b 5,0 1,0 3,7 3,3 

 

Analisando os resultados acima apresentados, é possível concluir que, 

antes da implementação do MED: 
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- 94,12% da amostra apresentava uma orientação direcionada para 

tarefa, uma vez que demonstram uma predominância de respostas (relativas 

ao MAp e ao MAv) em que é evidenciada uma preocupação com a aquisição 

de conhecimentos, atitudes ou valores da forma mais completa possível nas 

aulas de EF; 

- 76.47% da amostra evidencia, também, preocupação em não 

conseguir retirar das aulas tudo o que poderia, uma vez que apresentam 

valores acima de 3,5 e, por isso, é possível verificar que atribuem significado à 

disciplina e ao que nela é abordado; 

- já 29,41% da amostra demonstra que o posicionamento dos mesmos 

perante os colegas pode repercutir-se na forma como encaram as aulas. Ou 

seja, os cinco alunos que apresentam valores acima de 3,5 no PAp tendem a 

atribuir relevância ao facto de ter um melhor desempenho que os colegas e de 

os superar, o que pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, dentro da 

amostra, o valor mais elevado é um 5,0 o que, a meu ver, não reflete a vertente 

negativa e, portanto, estes fatores podem espelhar algum sentido competitivo 

dos próprios alunos; 

- o PAv apesar de apresentar, de igual modo, 29,41%, retrata outro tipo 

de ponto de vista. Apenas um aluno mantém uma correlação positiva (>3,5) no 

domínio anterior e neste, pelo que, todos os restantes aqui incluídos não 

manifestam a necessidade de ser melhor que os colegas, mas sim o desejo de 

não obterem um mau desempenho na disciplina ou de se saírem mal nas 

tarefas; 

- 3 dos alunos apresentam um valor superior a 3,5 em três dos domínios, 

contudo, em 2 deles é notório uma orientação predominantemente dirigida para 

a tarefa, enquanto no restante os valores são bastante semelhantes e não é 

possível uma atribuição tão clara. Neste último, eleva-se o ponto de vista de 

Duda e Whitehead (1998, cit. por Vidal,2001) em que os indivíduos podem 

tentar alcançar ambos os objetivos de forma simultânea; 
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- dos 17 alunos, apenas dois apresentam uma orientação dirigida para o 

ego, enquanto os restantes demonstram, de forma evidente, uma atenção e 

forma de estar e pensar voltada para a tarefa. 

Relativamente à questão aberta efetuada no final do questionário com 

vista a focalização do conteúdo na modalidade em questão e à motivação 

inerente à mesma, as reflexões permitiram retirar as seguintes conclusões: 

- 7 alunos referiram não gostar da modalidade, ao passo que 9 referiram 

gostar; 

- Dos 7 alunos que não gostam, foram apresentadas as seguintes 

“justificações”: 

 “Não aprecio jogar por não ter habilidade para tal” – IR44g 

 “Não consigo controlar a bola nos meus pés” - DG03g 

“Nem sempre consigo fazer o que me é pedido” - NE21g 

“Nunca ter sido boa a praticá-la (a modalidade)” - AN61g 

“Não tenho coordenação de pés” - AR30g 

“O facto de ter bastantes dificuldades em EF também desmotiva” - 

AE05g 

“Adoro desportos que se jogam com as mãos porque, talvez por não 

estar habituada a jogar (com os pés), a minha coordenação não é a melhor, ou 

seja, é um desporto que, de certa forma, me desmotiva.” - AR56g 

“Nunca tive capacidades suficientes para conseguir fazer um bom 

desempenho” - EM23b 

- Deste modo, é possível concluir que as dificuldades técnicas estão no 

íntimo da questão e é um fator condicionante do clima motivacional dos alunos; 

- Outro fator desencadeador da falta de motivação em praticar 

modalidade prende-se com experiências anteriores. Nesta vertente, os alunos 
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destacaram a falta de cooperação dos colegas e a pouca dinâmica evidenciada 

noutros anos:  

“(…) Como não sei jogar, a pessoa não passa a bola e torna-se secante 

fazer as aulas de futsal” - DG03g 

“Não me sinto muito à vontade para jogar com quem sabe” - NE21g 

“Ser muitas vezes posta de parte (…) faz com que a minha motivação 

fosse diminuindo ao longo do tempo” - AN61g 

 “(…) A maneira como a modalidade foi abordada em anos anteriores fez 

me perder alguma motivação para a praticar” - EU67g 

“Visto que tive más experiências aquando da prática de futsal, não me 

sinto motivada para recomeçar a mesma” - AE05g 

Efetivamente o que havia sido observado nas aulas foi comprovado 

pelas opiniões referidas nas respostas e o futsal tornou-se, então, o maior dos 

desafios nesta etapa que foi o EP. Neste sentido, a acumulação de 

experiências negativas, a falta de cultura desportiva relativa ao futsal, a falta de 

domínio técnico e, provavelmente, a segregação da turma por níveis originou 

sentimentos de frustração, desconforto, desmotivação e falta de interesse que 

se reflectiram nas aulas e que não estavam a dar lugar à construção de 

conhecimento. 

Introdução do MED 

Tendo em consideração que o ano de EP se encontra inserido no plano 

de estudos da formação de professores, é possível considerar, a meu ver, o 

segundo princípio patenteado por García, C. M. (1999), no qual é destacada a 

importância que os processos de mudança e de inovação devem ter neste 

percurso. Segundo Escudero (1992, cit. por García, C. M.,1999, p.28), a 

formação deve estar orientada para a mudança, de modo a ativar 

reaprendizagens nos professores estagiários e na sua prática docente, com o 

intuito de facilitar os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos. 
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Mas a verdade é que a mudança traz consigo, posteriormente, uma 

ambiguidade de sentimentos e sensações. Devo confessar que nos momentos 

de preparação fiquei um bocadinho reticente. Dado que estava a trabalhar com 

um 12ºano, tive receio, em momentos, de que a vertente “lúdica” do modelo 

pudesse influenciar a implementação negativamente. Contudo, desde a 

entrega dos manuais de turma, da distribuição de funções e da colocação em 

prática que tudo se alterou e a minha primeira expectativa se desmoronou. A 

recetividade foi notória e o empenho foi superior ao esperado: 

“O primeiro fator destacado foi a responsabilização. Ainda na sala e 

durante a explicação da introdução do novo modelo, alertei-os que a mesma só 

faria sentido se eles estivessem predispostos a embarcar num objetivo destes. 

A autonomia, a responsabilidade, a segurança e a confiança são componentes 

fundamentais tanto no Desporto como na vida e, por isso, para alcançar o 

sucesso, era necessário que eles encarassem o mesmo espírito de mudança 

com a responsabilidade que haviam apresentado até então. Como resposta, 

obtive recetividade, envolvimento e até cooperação, visto que ao longo da 

atribuição dos nomes, cores e funções em cada equipa, questionaram, sempre 

que necessário, a equipa adversária para que não existissem nomes, cores 

nem lemas iguais.” (Reflexão – Implementação do MED. 4 de março de 2020) 

A atribuição de funções aos diferentes elementos do grupo, o 

estabelecimento de metas, o desenvolvimento da autonomia nas tarefas 

(preparadores físicos com a ativação geral e os treinadores com a aula = 

treino) e o sentido de pertença foram características que, na minha opinião, se 

destacaram. A incumbência que os treinadores passaram a ter de ser um 

agente fundamental também nas aprendizagens dos colegas com mais 

dificuldades, contribuíram para o foco e união do grupo e para uma nova 

atribuição de significado às aprendizagens, uma vez que foi desvalorizado a 

orientação dos objetivos de realização para o ego, de modo a possibilitar a 

construção de um trabalho conjunto. 

Introdução do MED – Análise dos pontos de vista dos alunos 
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Como já foi mencionado, por motivos do Covid-19, a continuação deste 

processo a nível prático foi inviabilizada. Uma vez que ainda foi possível 

realizar algumas aulas neste contexto, a solução encontrada, tal como referi 

anteriormente, foi solicitar uma apreciação dos alunos relativamente às 

mudanças efetuadas. Neste sentido, foi possível verificar que o MED foi um 

modelo que proporcionou o aumento da motivação de todos os alunos 

incluídos na amostra: 

“Quanto à estratégia de ensino, embora não tenhamos tido oportunidade 

ainda de a pôr em prática por completo, penso que é uma ótima maneira de 

motivar os alunos a esforçarem-se mais nas aulas de educação física” - IR44g 

“A estratégia possibilitou um melhor desempenho nas aulas, uma maior 

cooperação e ajuda entre nós sendo então um bom método para motivar os 

alunos a participar porque é diferente do que costumamos fazer.” - NE21g 

Para além disso, foram evidentes a entreajuda e a cooperação 

demonstradas, pelo que a preocupação dos treinadores em ajudar e o 

reconhecimento dos que “menos gostavam” em serem ajudados, também foi 

um dos fatores mencionados pelos alunos como um apontamento bastante 

positivo: 

“(…) esta estratégia aplicada na aula parece funcionar muito bem, não 

só para comigo, mas também para com os outros. Os colegas responsáveis 

pelo bom funcionamento do grupo fizeram até agora um trabalho fenomenal 

especialmente para com quem tem mais dificuldades (pelo menos no meu 

grupo).” - EM23b 

“Como “treinadora” da minha equipa senti a responsabilidade de fazer 

com que os treinos fossem mais interessantes e que a motivação deles 

aumentasse.” - AR30g 

Como resultado, o objetivo a que se propunha este estudo acabou por 

ser rapidamente acedido por parte dos alunos: 
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“(…) nas aulas que já tivemos senti-me mais próxima do futsal e dos 

meus colegas já que nos mostramos muito mais disponíveis para nos 

ajudarmos uns aos outros e trabalhar em equipa.” - AR56g 

“(…) tenho que admitir que a estratégia de fazer uma "pré época" com 

preparador físico, treinadores e capitães de forma a que os alunos estejam 

muitos mais envolvidos na modalidade, foi uma boa estratégia que me fez 

repensar duas vezes em relação à modalidade e interessei-me mais pela 

mesma.” - DG03g 

“(…) a introdução deste novo modelo de ensino, acho que de certa 

forma não só me motivou a mim, mas como também aos restantes, a 

esforçarem-se para ter um bom desempenho, pois estamos a trabalhar como 

uma equipa e a ajudar quem menos entende desta modalidade.” - OI12g 

Balanço final 

O último elemento de análise foram as reflexões relativas ao ano, na sua 

globalidade. Desta forma, foi possível estabelecer um paralelismo entre as 

modalidades com e sem MED e compreender de que forma é que essa 

alteração potenciou a motivação e, por conseguinte, o desempenho de cada 

um dos alunos. 

Na generalidade, o primeiro ponto que os alunos reforçaram foi a 

diversidade de estratégias utilizadas: 

“(…) a professora sempre me ajudou e explicou como fazer e trouxe 

maneiras diferentes de realizarmos as modalidades, o que gostei muito. (…) A 

professora sempre se mostrou disposta ajudar todos os alunos e como fazer-

nos mais interessados na disciplina investindo em novos meios de ensino tal 

como em futsal” - NE21g 

“(…) O novo modelo de ensino é bastante bom, principalmente para os 

alunos que têm mais dificuldades, pois assim podem aprender com os alunos 

que não têm tantas dificuldades e assim conseguirem melhorar nas aulas e 

terem um melhor desempenho.” - IE10b 
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“Este ano de educação de fisica foi, apesar de tudo, um dos melhores e 

mais criativos que já tive” - AM52b 

Atendendo ao ano na sua amplitude, foi também destacado um 

ambiente propício à aprendizagem, assente em aspetos como o sentido de 

pertença e a cooperação: 

“(…) fez-me sentir parte de uma verdadeira equipa, e não apenas de um 

grupo de pessoas que compete entre si para atingir os melhores resultados.” - 

EU67g 

“(…) fomos sempre motivados a ter espírito de equipa, a dar o nosso 

melhor e, mais importante, a confiarmos em nós próprios quando achávamos 

que eramos incapazes de fazer um passe ou um bloco, entre outros.” - AR30g 

Simultaneamente, a perceção afetiva entre alunos e a professora e a 

importância que este domínio desempenha no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem, nomeadamente na motivação, foi, de igual modo, bastante 

referido: 

“(…) para o sucesso de uma turma, não é só preciso o talento ou as 

capacidades, mas também o desenvolvimento de laços afetivos que consigam 

unir todos os intervenientes, desde professores a alunos, pois quando nos 

sentimos “livres” para comunicar as nossas dificuldades, é quando temos 

caminho aberto para as ultrapassar e julgo que a professora Adriana contribuiu 

imenso para um ano letivo diferente e mais produtivo para todos” - EU67g 

“A verdade é que a professora Adriana me mostrou exatamente o 

contrário ao ser uma excelente professora e amiga. Digo amiga porque apesar 

de ser o seu primeiro ano a lecionar ainda como estagiária conseguiu 

estabelecer uma união incrível com a turma, quebrando a barreira que muitas 

vezes existe entre professor e aluno o que me motivou imenso.” - AR56g 

4.3.1.5 Discussão 

No início é difícil algum professor-estagiário não utilizar o MID, quando é, 

grande parte das vezes, através dele que refletimos o nosso espírito de 
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liderança e assumimos, verdadeiramente, a turma. Com o decorrer do ano e 

com a interligação que se vai estabelecendo entre os alunos e o professor, a 

confiança e entreajuda patentes na relação começa a estimular a adoção de 

novos modelos e novas estratégias que possam potenciar o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Atendendo ao percurso que fui construindo com a minha turma 

residente, foram precisamente esses obstáculos que deram azo à construção 

deste projeto de investigação, até porque foi, exatamente, através dessas 

adversidades que surgiu a possibilidade de investigar e readaptar a minha 

prática, melhorando a minha evolução através da teoria já existente, mas 

também da minha própria docência. 

Até ser necessária esta alteração, a turma mostrou-se sempre disponível 

e predisposta a evoluir, até que surgiu o futsal, em que o clima motivacional, 

isto é, as perceções e conclusões que cada indivíduo retira do contexto 

situacional, se viu repartido em dois grandes pontos. Por consequência, o clima 

motivacional interfere com os objetivos de realização que cada um delimita 

para si mesmo e nesta perspetiva, os respectivos comportamentos implicaram 

uma mudança de um estilo mais dirigido (modelos centrados em mim, na 

professora) para um estilo mais autónomo (modelos centrados no aluno).  

Porém, escolher a decisão certa é sempre uma incógnita, uma vez que a 

literatura não apresenta uma correlação direta entre o clima motivacional, os 

objetivos de realização e as aulas de EF. Ainda assim, de acordo Machado 

(1997, cit. por Marante e Ferraz,2006, p.203), “a chave do comportamento 

humano é o conhecimento da motivação”, pelo que a abordagem destes 

fatores se revelou um construto fundamental ao processo motivacional e, por 

consequência, à dinamização da construção de conhecimentos. 

Assim, face às necessidades expostas, esta investigação, ainda que 

curta, permitiu compreender que a introdução do MED influenciou, claramente, 

os aspetos acima mencionados e esse aumento da motivação contribuiu para 

aulas mais dinâmicas, envolventes e produtivas. De acordo com os resultados, 
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embora na fase inicial os alunos não demonstrassem, na sua maioria, uma 

orientação dirigida para a performance, a modalidade induziu que o espírito de 

realização perante as tarefas não fosse o suficiente.  

Deste modo, com o MED, os alunos evidenciaram o sentido de 

colaboração e o sentido de pertença que desfez as sensações obtidas até 

então. As raparigas deixaram de se sentir pressionadas, os rapazes, apesar do 

domínio sobre o conteúdo, desenvolveram outro tipo de capacidades, os 

alunos mais capazes tornaram-se alicerces cruciais do crescimento dos alunos 

menos aptos que, por sua vez, quer fossem rapazes ou raparigas, deixaram de 

sentir a pressão de poderem estar a sentir-se observados. 

Para além disso, ainda que não tenha sido eu, enquanto professora, a 

distribuir os alunos de cada equipa pelas funções a desempenhar, os mesmos 

conseguiram expor a capacidade de adequar as pessoas a determinadas 

tarefas, tendo sido, também, capazes de destacar pessoas que são 

capacitados para o cargo, mas nem sempre o sentem ou não acreditam. Neste 

domínio, penso que este voto de confiança acabou por me surpreender e por 

me deixar bastante feliz com a capacidade de superação que os mesmos 

demonstraram. 

Os preparadores físicos foram, talvez, os alunos que, no desempenho 

da sua função, demonstraram alguma apatia, uma vez que tudo para eles era 

novidade. Apesar de terem conhecimento do que é uma fase de ativação geral, 

não queriam equiparar diferentes modalidades e, portanto, a fase inicial foi de 

algum conforto – foi, inclusive, introduzida outra pessoa de cada equipa para 

que se sentissem mais tranquilos - e de acompanhamento, para que não se 

sentissem, de todo, sozinhos ou abandonados, até porque a postura por mim 

exercida enquanto professora é tida como um papel de mediação que favorece 

(ou não) a construção do conhecimento pelos alunos (Veras & Ferreira, 2010). 

Ou seja, a preocupação demonstrada ao longo do percurso para além de 

otimizar a relação professora-alunos, foi, também aos olhos dos alunos, um 

fator que contribuiu para o sucesso da mudança. 
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Os treinadores, agentes ativos de ensino, não tiveram muito tempo para 

executar esta função mais complexa e, por isso, não foi possível destacar 

grandes limitações ou dificuldades. Na fase inicial, sempre que apresentei as 

situações de aprendizagem reunia os quatro treinadores das duas equipas, 

uma vez que cada equipa tinha um treinador e uma treinadora. Enquanto a 

reunião decorria, eram o capitão e a capitã de cada equipa que assumiam a 

responsabilidade de liderar o grupo.  

A fase em que apresentei as situações de aprendizagem foi, por essa 

razão, mais concentrada e concisa, de modo que eles conseguissem retirar a 

informação estritamente necessária. Como forma de elevar o desempenho 

deles, eram precavidos relativamente às componentes críticas e aos objetivos 

para o exercício, para que também conseguissem dirigir a sua atenção. 

Já na fase de apresentação, os quatro treinadores reuniam, grande parte 

das vezes as suas equipas e procediam à instrução sem ter em conta a ordem 

de abordagem: primeiro o conteúdo, depois a forma e organização. Porém, a 

meu ver, isso não foi uma limitação, na medida em que a atenção que 

depositavam enquanto eu explicava, tornou-se suficiente para que 

entendessem, grande parte das vezes, o que era solicitado. Nesta fase, esta 

compreensão, por sua vez, facilitou bastante a captação da atenção e do foco 

dos restantes colegas e, uma vez que eram dois treinadores, rapidamente se 

organizavam para montar o exercício e proceder à instrução. 

Um aspeto que se destacou foi, curiosamente, a motivação de um ou 

dois alunos de uma equipa que se tornou, inclusive, tema de diálogo entre mim 

e os treinadores responsáveis no sentido de precaver possíveis 

desmotivações. Isto é, o diálogo visou, essencialmente, alertar os responsáveis 

para as questões motivacionais, uma vez que quando um aluno muito bom é, 

constantemente, colocado com um aluno significativamente inferior, o mesmo 

deve entender a função que deve ter no exercício, caso contrário, não irá 

perceber qual é o seu objetivo naquele contexto; para além disso, deve, 

também, existir a preocupação em gerir e proporcionar oportunidades de 

igualdade de sucesso a todos e, neste seguimento, é necessário, igualmente, 
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desafiar o mais apto, para que ele não sinta que estagnou. No fundo, ambos os 

caminhos são válidos e valorizados pelos alunos, desde que os mesmos 

entendam realmente qual é o seu papel. 

Ao longo das aulas, o empenho e o envolvimento sistemático dos 

treinadores, associada à minha ajuda relativa aos termos específicos 

necessários à instrução ou à emissão de feedback, à organização de material 

sempre que necessária, à gestão das equipas tal como o exemplo anterior e à 

emissão dos tempos de saída dos exercícios, contribuíram para que a aula 

fosse mais dinâmica, com sentido de entreajuda e cooperação e acredito que, 

caso houvesse hipótese de a mudança ser continuada e dos treinadores terem 

tempo de evoluir nas componentes acima demonstradas, o processo e até 

mesmo o resultado final seriam ainda melhores e mais significativos. 

O tempo utilizado para o efeito a nível prático não foi o suficiente para 

estabelecer conclusões consistentes, todavia, considerando os resultados, os 

alunos demonstraram uma mudança de comportamento que influenciou a 

evolução de todos e este foi um dos principais fatores que destacaram nas 

reflexões. A atribuição de autonomia e responsabilidade melhorou o 

desempenho de todos, o que corrobora a eficácia atribuída aos modelos de 

ensino centrados no aluno, e a introdução da filiação e do espírito de equipa e 

cooperação desfez as barreiras criadas nas primeiras aulas relativamente ao 

nível e ao género. 

4.3.1.6 Conclusões, limitações e sugestões 

Apesar das condições a que o estudo foi sujeito e das (re)adaptações 

que foram impossíveis de negar, os objetivos aos quais o mesmo foi proposto 

foram cumpridos.  

Efetivamente, antes da implementação do MED, embora mais de 90% 

da amostra apresentasse a orientação dos objetivos de realização dirigidos 

para a tarefa, a mesma não conseguia ser aproveitada nas aulas. A falta de 

gosto, o desconforto e a frustração levadas a cabo pelo futsal eram tão 
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“grandes” que realmente derrubavam qualquer expectativa de realização que 

pudesse ter.  

Uma das principais conclusões que retiro é que a questão ou a 

dificuldade não estava nas tarefas em si como já havia falado com a turma, 

mas sim no contexto em que as mesmas se inseriam e, por isso, a introdução 

do MED com duas equipas, a autonomia, a filiação e o espírito competitivo 

proporcionaram aos alunos experiências de aprendizagem mais significativas. 

Todos, na reflexão sobre o MED, reportaram o quanto este aumentou as suas 

participações, os fez sentir mais integrados, os fez sentir mais envolvidos por 

via da responsabilização, os tornou mais tolerantes com os colegas e mais 

proativos para ajudar o próximo e, sobretudo, os tornou mais equipa. 

A análise da informação recolhida permitiu, então, avaliar positivamente 

a estratégia implementada, uma vez que para além de os alunos se terem 

mostrados mais motivados do que na fase pré-teste, o clima motivacional 

adquirido tornou o clima de aula mais propício à aprendizagem e, portanto, deu 

lugar à criação de novos conhecimentos. 

A nível pessoal, o planeamento, o desenvolvimento, a análise e a 

avaliação deste estudo e a obtenção dos resultados em questão contribuíram, 

significativamente, para o meu desenvolvimento profissional. Desfez, por 

completo, as minhas expectativas iniciais, uma vez que os alunos 

demonstraram, claramente, que apesar de serem um 12º ano, modelos 

centrados no aluno fazem sempre senti-los mais envolvidos e parte integrante 

do processo de ensino-aprendizagem; ensinou-me a arriscar e a sair da minha 

zona de conforto, o que foi bastante significativo para mim e, por fim, apesar da 

incógnita sentida, tornou-me uma professora mais segura e mais consciente de 

que estratégias como esta vão sempre valorizar o aluno e as suas 

preferências. 

Embora a amostra tenha sido “curta”, julgo ter sido suficiente para 

conseguir ter resultados significativos. Com significativos, refiro-me à 

discrepância entre o discurso inicial e o discurso final, que refletem pontos de 
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vista opostos e que derivam do papel que o MED veio desempenhar. Como 

limitação e atendendo à conjuntura atual, destaco a paragem das aulas que, 

ainda que imprescindível e estritamente necessária (o que nem é questão), 

mudou, por completo, a dinâmica inicial do estudo e condicionou os resultados 

obtidos. Ainda assim, considero que a experiência obtida possa ser importante 

para futuros colegas de profissão que se deparem com o mesmo 

constrangimento com que eu me deparei no início de uma UD. 
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5. “Manter o sonho vivo!” 

  



144 

  



145 

5. Reflexões e ambições futuras – “Manter o sonho vivo!” 

Sonhei, lutei e hoje, posso afirmar, que o vivi. Há metas, planos ou 

objetivos – de curto ou de longo prazo -, que eu também os tenho e que, com 

naturalidade, surgiram ao longo deste longo ano. Há quem teime em dissociar 

sonhos de objetivos, mas eu não acho que a relação entre os dois estabelecida 

ande tão distante assim.  

Chamo-lhe sonho porque foram inúmeras as vezes em que idealizei, 

planeei e me revi nesta profissão, mas, como tal, guardá-lo apenas para mim 

não me iria ajudar a torná-lo real. Foi nesta fase que surgiram os objetivos e, 

por isso, onde estabeleci uma relação direta entre o que é sonhado e o que é 

planeado. O sonho deixou de pertencer à minha mente e passou a estar 

exposto a todos os que me rodeiam, pelo que em detrimento dos velhos 

pensamentos e das velhas brincadeiras do “vai para ali que eu vou ser 

professora”, emergiu o “o que é que eu tenho e preciso de fazer para que isto 

se torne realidade”?  

Ultrapassei o Ensino Básico, o Secundário e chegou a Faculdade. Com 

ela, um gosto antigo: o Desporto e, com ele, o início da concretização do que 

há muito era desejado: o Ensino. Na fase inicial, o treino desportivo, através do 

qual tive os meus primeiros atletas e o meu primeiro contato com o que é 

ensinar algo ou formar alguém numa modalidade que muito me diz: o Voleibol. 

Para mim, o ano de estágio da Metodologia foi o ano em que realmente percebi 

que era o que me fazia feliz: ensinar, incutir a prática desportiva, fazer parte da 

formação das novas gerações e poder ajudá-las a ser pessoas melhores.  

Atendendo a esse sentimento, a escolha para o 2º Ciclo era fácil. Era no 

Ensino que queria estar e assim aconteceu. O Ensino insere-se na vertente 

desportiva e na vertente escolar, mas liderar um treino ou uma aula é 

totalmente distinto, não só pelos intervenientes, como também pelo próprio 

contexto em que cada um se insere. 

Neste sentido, o facto de ser treinadora há alguns anos forneceu-me 

algumas ferramentas que me ajudaram ao longo desta etapa, mas está longe 
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de ser a resolução de todos os problemas decorrentes da prática real na 

escola. O EP foi o culminar de uma bonita caminhada que terminou no terreno 

de construção da profissão com uma das melhores experiências que vivenciei 

na minha vida. Refletindo e analisando tudo o que vivi, termino com a sensação 

de dever cumprido: dediquei-me e esforcei-me o máximo que consegui, superei 

os meus limites e construi a minha identidade enquanto professora. 

Devido à Covid-19, o percurso na escola não foi tão longo como se 

esperaria, mas a verdade é que até o ensino à distância, apesar de ter 

implicado um período de tempo para que todos nos pudéssemos readaptar e 

reformular os planeamentos de forma total, foi uma componente que me 

enriqueceu bastante.   

Desde setembro cresci pessoal, científico e pedagogicamente, construi 

relações, edifiquei laços e aprendi muito. Cada nova experiência trouxe-me 

uma nova reflexão e cada experiência repetida, ainda que com variantes 

diferentes, trouxe-me a análise constante do meu trabalho e a avaliação do 

percurso. Com as duas turmas que acompanhei, com a comunidade de prática 

e com a comunidade escolar saí fora da minha zona de conforto, consolidei 

conhecimentos (e abandonei outros), partilhei ideias e pontos de vista, 

desenvolvi métodos e estratégias de acordo com as necessidades 

identificadas, fortaleci a minha capacidade de reflexão sobre o que quero ser 

(ou não) e sobre o que é meritório de ser valorizado (ou não), tentei renunciar a 

resignação de fazer porque os outros fazem e pautar pela diferença, dentro e 

fora do pavilhão, e, tudo isto e todos os intervenientes me ajudaram a concluir 

o mais importante: tornei-me professora.  

À minha turma, um gigante obrigada pela forma como me permitiram sê-

lo e por terem sido os melhores alunos que eu poderia ter tido. Foram os 

agentes deste processo inesquecível e, tanto no ensino presencial como no 

ensino à distância, foram quem me permitiram, na prática, tornar o sonho em 

realidade. As grandes alegrias que passamos e até mesmo os ralhetes que um 

dia foram necessários possibilitaram a construção da minha identidade 

profissional e foram, realmente, a prova em como a relação de professora-
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alunos é muito mais do que uma aula num pavilhão. Contudo, importa não 

esquecer que foi o EP que viabilizou tudo isto. 

No EP, para além de viver a profissão, percebi que, tal como pensava, é 

aqui que quero estar, mesmo que isso acarrete inúmeras adaptações, 

formações, paciência e resiliência e, neste sentido, o facto das reflexões com o 

balanço final (de cada um dos alunos) refletirem uma opinião similar, desperta, 

em mim, superação e esperança, porque é sinal de que o todo o meu esforço 

foi percebido por eles e de que o caminho que traçamos juntos valeu, 

realmente, a pena para todos, tal como é possível ver nos excertos seguintes: 

“(…) fomos sempre motivados a ter espírito de equipa, a dar o nosso 

melhor e, mais importante, a confiarmos em nós próprios quando achávamos 

que eramos incapazes (…) Penso que houve, igualmente, sempre o objetivo de 

fazer com que aprendêssemos conteúdos que fossem úteis, não só para a 

disciplina de Educação Física, mas para o resto da nossa vida.” – AR30g 

“(…) a minha experiência com professoras de educação física nunca foi 

a melhor porque sempre assumiram uma postura rígida - “se eu consigo tu 

consegues” - que levaram ao extremo não dando a atenção necessária, na 

minha opinião, às capacidades e aos dias menos bons do aluno. Quando tive 

conhecimento de que iriamos ter uma estagiária pensei que passaria, mais 

uma vez, pelo mesmo e, por isso, iniciei a disciplina com muito poucas 

expectativas. A verdade é que a professora Adriana me mostrou exatamente o 

contrário ao ser uma excelente professora e amiga. Digo amiga porque apesar 

de ser o seu primeiro ano a lecionar ainda como estagiária conseguiu 

estabelecer uma união incrível com a turma, quebrando a barreira que muitas 

vezes existe entre professor e aluno o que me motivou imenso.” – AR56g 

Apesar do feedback positivo que obtive nestas e nas restantes reflexões, 

urge-me reportar a citação proferida por Paulo Freire e citada por mim na 

página 18 deste relatório para concluir o que sinto relativamente a isto: 

“Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar 

laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar 
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nela! Ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, ser feliz.”.  

No fim desta etapa tão importante e considerando as opiniões de quem 

a vivenciou comigo, termino de coração cheio e com a sensação de missão 

cumprida. Professora vem do latim e corresponde àquela que professa ou 

ensina, mas passando a redundância de um dicionário, é bem mais do que 

isso. Encerro um ciclo, mas o meu processo formativo continua. Tendo em 

conta a conjuntura tanto do país como do Ensino mais especificamente não sei 

o que me espera, mas de uma coisa tenho a certeza: o que é bom leva tempo, 

portanto, posso esperar, sonhar novamente e ir crescendo, cada vez mais, 

enquanto pessoa e profissional, que quando me surgir a oportunidade, vou 

certamente voltar à escola, voltar a desafiar-me e voltar a crescer porque, tal 

como dizia Confúcio ainda antes do nascimento de Cristo, quem escolhe um 

trabalho que gosta, não terá que trabalhar nem um dia na vida. 

Ps.   “E é nos meus dias bons/ que gostava de te falar 

Para veres onde eu estou/ onde eu consegui chegar (…) 

Vais comigo pra todo o lado/ E é no meu peito que eu te tenho levado 

Eu, eu segui os teus conselhos/ Lutei por aquilo que quis, e muito devo-te a ti!” 

(Fernando Daniel) 

Pai, este excerto reflete, na perfeição, o que sinto. Infelizmente, já não 

estás cá para me ver, mas acabei de conseguir. A tua menina é, agora, quase 

mestre. Independentemente de onde estejas, sei que estás aqui, comigo. “O 

que fomos um para o outro ainda somos. (…) O cordão da união não se 

quebrou.” (Sto Agostinho). Sei que não estás longe, apenas estás do outro lado 

do caminho e espero que estejas orgulhoso de mim. Um obrigada gigante a ti e 

à mãe por tudo.  

Continua a brilhar. Com saudades, Adriana. 
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Anexo I – Ficha individual do aluno 
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Anexo II – Planeamento anual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda

VOL G1 VOL G1 VOL G2 VOL G2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta

VOL G3 VOL G3 FN FM VOL G4 VOL G4 VOL G1 AND G5 VOL G2 VOL G1 VOL G3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

VOL G2 AND G1 VOL G1 AND G2 VOL G2 VOL G3 AND G3 AND G4 AND G4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

FN AND G1 G5 FN AND G2 BAD G1 AND G3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

AND G1 AND G1 BAD G2 BAD G2 BAD G3 BAD G3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

G5 BAD G1 FUT G2 BAD G2 BAD G3 FUT G3 FUT G4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

FUT G1 GINAC G5 FUT G2 FUT G1 FUT G3 FUT G2 FUT G1 FUT G1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta

GINAC G5 BAS G2 GINAC G5 BAS G3 BAS G4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

BAS G4 GINAC G5 GINAC G5 GINAC G5 BAS G1 BAS G3 BAS G2 BAS G1 BAS G1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

BAS G2 BAS G2 FN FN FM FM FM
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Anexo III – Roulement 
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Anexo IV – UD de Voleibol 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

18-set 20-set 25-set 02-out 04-out 09-out 11-out 16-out 23-out 25-out 08-nov 15-nov 20-nov

Aud; G1 G1 G2 G3 G3 G4 G4 G1 G2 G1 G1 G2 G3

85' 45' 85' 85' 45' 85' 45' 85' 85' 45' 45' 45' 85'

1/2 3 4/5 6/7 8 9/10 11 12/13 14/15 16 17 18 19/20

E E E E E

E E E E E

E E E E E

E E E E E E E

I/E E E E

I/E E E E E

E E E E E

I/E E E E E E E

Comunicação E E E E

Diferenciação de 

papéis
E E E

Ajustamento E E E E E E

Organização 

ofensiva - 

Variabilidade de 

ataque

I/E E E

Retorno I/E E E E E E

Suporte I/E E E E

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s
 

C
o
n
d
ic

io
n
a
is

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Anexo V – Cartaz do Torneio de Voleibol 
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Anexo VI - Questionário 

Questionário acerca da Motivação nas aulas de Educação Física 

 

 

Capa 
 

 

 

 
 

 

 

Coloca o teu código de 4 dígitos dentro da caixa destinada, que se 

encontra na próxima página, de modo a garantir a confidencialidade das 

tuas respostas. 
 

 

Por favor, preenche os espaços em branco com as respostas apropriadas e segue as 

setas de modo a criar um código exclusivo para ti. 

 

4 primeiras letras do         4 primeiras letras    Mês   Dia 

  teu primeiro nome            do teu apelido         Nascimento 

 



 

XXVIII 

 

 

 

 

 

 
 

Este questionário surge no âmbito do projeto de investigação 

inserido no 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário e tem como objetivo de analisar a vossa motivação em 

diferentes modalidades e perceber de que forma ela contribui para o 

vosso desempenho. 
 

 

Qual é o teu código de 4 dígitos da página anterior? 
 

 
 

 

 

1. És: Rapaz _____  ou Rapariga _____ 

2. Data de Nascimento: Dia:_______ Mês: _________ Ano: _________ 

3. Que ano de escolaridade frequentas? _____ 
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Lembra-te que este questionário não é um teste e que o mesmo 

não será usado para qualquer componente da tua avaliação.  

Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. 

Por favor, responde da forma mais honesta que conseguires. Estamos 

simplesmente interessados na tua opinião pessoal. 
 

 
 

 

a) Eu quero aprender o máximo possível nas aulas de Educação Física  
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

b) Preocupa-me não conseguir aprender tudo o que podia aprender em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

c) É importante para mim ter um melhor desempenho que os outros em Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

d) O meu medo de ter um mau desempenho em Educação Física costuma motivar-me 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

e) É importante para mim aprender da forma mais completa as capacidade trabalhadas em 
Educação Física 
 
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

f) Por vezes tenho receio de não conseguir aprender as capacidades, em Educação Física, da 
forma que eu gostaria 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro 



 

XXX 

 

g) E importante superar os outros em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

h) O meu objetivo em Educação Física é evitar ter um desempenho pior que os outros  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

i) Quero dominar por completo as capacidades apresentadas nas aulas de Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

j) Preocupo-me com o facto de poder não aprender tudo o que posso em Educação Física 
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

k) O meu objetivo em Educação Física é ter um desempenho melhor que os outros  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

l)  Apenas quero evitar sair-me mal em Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
 

Qual é a tua opinião relativamente à modalidade que está a ser 

introduzida? Porquê? De que forma é que ela condiciona a tua 

motivação para a prática? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

Obrigada por participares neste questionário. 
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Anexo VII – Manual de Equipa 

 

MANUAL DE EQUIPA 

12º - 

 
 

FUTSAL 

 

 

Nome da Equipa: _________________________________________________ 

Cor:______________________________ 

Elementos:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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12º - 

Ano Letivo 2019/2020 

O que é o MED? 

 

Nas próximas semanas, as vossas aulas de Futsal serão leccionadas de acordo 

com o Modelo de Educação Desportiva (MED), nas quais participarão numa época 

desportiva. O MED vai ajudar-vos em diversos aspetos, no entanto, quero que cada um 

de vocês tenha como finalidade cumprir os seguintes objetivos:  

 

 Competência: 

o Dá o teu máximo para melhorares a tua capacidade técnico-tática no 

Futsal; 

o Trabalha em equipa para ajudares a alcançar objetivos comuns. 

 Literacia: 

o Assume e desenvolve a liderança responsável no contexto desportivo; 

o Conhece e envolve-te nos papéis que irás desempenhar. 

 Entusiasmo: 

o Participa ativamente nas atividades e aproveita as experiências 

desportivas que elas te podem trazer; 

o Desenvolve a tua capacidade de tomar decisões acerca dos problemas 

desportivos. 

 

A partir deste momento, fazes parte de uma equipa onde todos procurarão 

superar os desafios que vos serão propostos, independentemente da função que 

desempenharás. Para serem bem-sucedidos, deverão cooperar, pois quem vai sozinho 

chega mais rápido, mas em equipa chega-se sempre mais longe.  

Ao longo desta época existirão diversos momentos de competição e rivalidade, 

contudo, deve prevalecer sempre o fairplay e o respeito, já que este são valores 

inerentes não só ao Desporto, como à vida. A tua aprendizagem depende da tua 

vontade de aprender e está na hora de cresceres com o Futsal. Deixa-te envolver e 

verás que contribuirás, significativamente, para a evolução da tua equipa. E não te 

esqueças, acima de tudo, DIVERTE-TE! 
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As aulas: 

Tal como já entenderam, vamos entrar numa época desportiva, durante a 

qual esta equipa competirá contra a outra. Durante este processo, existirá uma 

pré-época, uma época e um Evento Culminante, no qual será realizada a 

competição final. No quadro abaixo poderás consultar a calendarização de todas as 

aulas: 

Nº Aula / Data Conteúdos Objetivo 

Aula 1 - 4/03/2020 Relação com 

bola/Compreensão dos 

princípios de jogo 

Pré-época 

Aula 2 – 11/03/2020 

Aula 3 – 13/03/2020 Jogo (GR+3)x(3+GR) Competição 

Aula 4 – 18/03/2020 

Situações de jogo reduzido Época Aula 5 – 20/03/2020 

Aula 6 – 25/03/2020 

Aula 7 – 27/04/2020 
Jogo (GR+3)x(3+GR) ou 

(GR+4)x(4+GR) 
Evento Culminante 

 

As formas de jogo abordadas: 

As duas formas de jogo que irão conhecer são (GR+3)x(3+GR) e (GR+4)x(4+GR). 

Sempre que houver competição, devem utilizar uma das duas, seguindo as 

recomendações da professora. 
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A estrutura 1-3-1 (estrutura final – figura à direita) caracteriza-se pela posição 

habitual do guarda-redes, pelo posicionamento mais recuado de um jogador na zona 

central, denominado de “Fixo”, por dois jogadores numa posição intermédia nas 

laterais do campo (“Alas”) e por um jogador mais adiantado na zona central, o “Pivô”. 

Funções a desempenhar: 

 Treinador/a: Deverás mostrar capacidade de liderança e de gestão, orientando 

a tua equipa rumo ao sucesso, tendo sempre por base as orientações da 

professora. Deverás, também, incentivar e motivar os colegas para a prática, 

ajudando-os a perceber o que podem alterar na ação para melhorar a execução 

de determinada habilidade. 

 Capitão/Capitã: Deverás mostrar capacidade de liderança e responsabilidade, 

representando a tua equipa e atuando sempre que a tua intervenção for 

necessária. Deverás, tal como o treinador, auxiliar os colegas na execução das 

tarefas e informá-los, de forma construtiva, de que forma podem potenciar o 

seu desempenho. 

 Preparador(a) Físico(a): Deverás mostrar capacidade de liderança e autonomia, 

sendo responsável por realizar a ativação geral da tua equipa. Deves encarar 

este desafio com critério, pois és quem prepara a tua equipa para a realização 

da atividade física segura sem correr o risco da existência de lesões. 

 Cronometrista: Serás responsável por cronometrar os jogos nos momentos 

competitivos pré-estabelecidos. Deverás mostrar responsabilidade e 

concentração ao longo do jogo, pois sempre que o árbitro apitar, deves parar o 

relógio. 

 Árbitro: Deverás mostrar responsabilidade e autonomia para tomar decisões 

em função do regulamento em vigor na aula. Deverás assinalar sempre: 

o Na reposição de bola em jogo, marcação de livres, reposição do guarda-

redes e pontapés de canto, o jogador na posse da bola tem quatro 

segundos para reiniciar o jogo, uma contagem feita por ti com os dedos 

no ar. Se o jogo não for reiniciado dentro de quatro segundos, será 

atribuído um livre indirecto à equipa adversária (a ser executado no 
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local onde se encontrava a bola no momento da interrupção do jogo). O 

guarda-redes não pode ter a bola controlada na sua área durante mais 

de quatro segundos; 

o A bola é reposta em jogo com o pé se tocar nas linhas laterais (mas não 

a linha de golo) ou sempre que toca no tecto. Não podem ser marcados 

golos directamente a partir de uma reposição. Sempre que é golo, a 

reposição é feita com as mãos do GR. 

Sinalética: 

    

   

    

Para além das funções que terás que desempenhar, terás também de te 

preocupar com dois conceitos fundamentais no desporto em geral e, neste caso, nas 

tuas aulas: equidade e fair play. Estes associam-se ao jogo limpo e justo, sendo da tua 

preocupação zelar pelo seu cumprimento, uma vez que serão alvo de pontuação em 

todas as aulas. Embora desempenhes várias funções, lembra-te que estás nas aulas de 

Educação Física para aprender e, à medida que melhoras o teu jogo, tens mais 

possibilidades de ganhar jogos e conquistar pontos para a tua equipa.  Tudo conta!
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Regras de Funcionamento Geral das Aulas: 

 A tua equipa deve estar devidamente identificada (camisola de acordo com a 

cor); 

 Deves trazer sempre o material necessário à aula (equipamento);  

 Os alunos que trouxerem acessórios (brincos, pulseiras, relógios, etc) levam a 

que a sua equipa perca o direito à bonificação dessa aula; 

 A tua equipa deve estar reunida e pronta para começar a aula até cinco 

minutos depois do horário inicial, após o término da tolerância perde o direito 

à bonificação; 

 No início da aula, apesar da existência de equipas, deves permanecer junto à 

professora até ela dar ordem em contrário; 

 No final da mesma, repete-se o procedimento inicial e todas as equipas se 

juntam à professora; 

 Todos os elementos da equipa devem respeitar as ações indicadas pelo seu/sua 

treinador/a. 

Regras de Funcionamento das Competições: 

 A competição vai decorrer em dois momentos distintos, sendo a primeira 

competição na Aula 3 e a segunda competição, denominada de Evento 

Culminante, na aula 6. 

 Os jogos terão a duração de 8 minutos e serão divididos em duas partes de 4 

minutos cada; 

 A equipa vencedora do jogo terá direito a 3 pontos, enquanto a equipa 

derrotada conquista 1 ponto. Caso termine empatado, as duas equipas 

conquistam 2 pontos; 

 A cooperação, a equidade, o empenho, o cumprimento das regras e o fairplay 

serão também avaliados nestes momentos, através da ficha de bonificações 

que estará presente em todas as aulas; 

 Todas as equipas devem respeitar as decisões indicadas pelo árbitro. 
 

 Boa época!              Professora Adriana Almeida  
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Anexo VIII – Tabela de Bonificações 

  

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7

Assiduidade

Pontualidade

Comportamento

Apresentação Equipamento

Trabalham em equipa

Não existem conflitos

Motivam e ajudam os colegas

Todos participam

Os que apresentam menos 

dificuldades tentam ajudar os 

que apresentam mais

Todos passam por todos os 

papéis

Todos se sentem integrados

Estão motivados

São entusiastas

Cumprem as regras de jogo

Respeitam as decisões do 

árbitro

Respeita os adversários

Lida corretamente e adequa o 

seu comportamento perante 

conflitos

Ficha de Bonificações - Futsal

Professora Adriana Almeida

AULAS

TOTAL

Rotina

Cooperação

Equidade

Empenho

Cumprimento 

das regras

Fairplay
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Anexo IX – Pergunta Pós-Introdução do MED 

 

Uma vez interrompidas as aulas, o tempo tornou-se escasso para 

avaliar as novas estratégias implementadas nas últimas aulas. Contudo, 

tinha-vos explicado o porquê da mudança e gostava que me dissessem qual 

a vossa opinião relativamente à alteração e em que medida é que ela possa 

ter surtido efeito. Considerem a vossa motivação para as aulas (com esta 

modalidade), o vosso entusiasmo, entre outros, mas pedia-vos que 

respondessem de forma criteriosa à única questão que vos faço. Só assim 

fará sentido analisar este processo… 

 

Nome: 

Nº: 

 

De que forma a introdução do novo modelo de ensino (nova 

organização, outras responsabilidades, entre outros) alterou a tua 

opinião relativamente ao futsal? Porquê? Qual é a tua opinião atual e o 

que pensas sobre a estratégia? 

 

R: 

 

 

Obrigada pela vossa colaboração.  

 

Protejam-se!  

 
A professora 

Adriana Almeida 

 


