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Resumo  
 

O presente documento retrata a prática de ensino supervisionada de uma 

estudante-estagiária (a autora), inserida no segundo ano do Mestrado de Ensino 

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

da Universidade do Porto, realizado num Agrupamento de Escolas da região de 

Espinho. Este relatório relata a experiência vivida por mim, com a comunidade 

escolar e em contexto de prática. Ademais, este tem como finalidade a partilha e a 

elaboração de uma reflexão profunda sobre as aprendizagens assimiladas (ao nível 

prático e teórico) no decorrer do mestrado, assim como as dificuldades sentidas. 

Este relatório iniciou-se com uma metáfora de uma roseira, que foi florescendo e 

colorindo, com o decorrer do ano letivo, em resultado de muitas aprendizagens e 

acontecimentos. No decorrer deste ano letivo, tive a oportunidade de preparar e 

lecionar aulas a quatro turmas e trabalhar numa equipa do desporto escolar, mais 

concretamente na modalidade de natação. Participei nas reuniões de 

Departamento e do grupo disciplinar de Educação Física, bem como nas reuniões 

das turmas (residente e partilhadas). De todas as oportunidades vivenciadas, 

durante este ano, as maiores e mais importantes aprendizagens dizem respeito a 

todo o processo vivenciado com a turma residente e ao convívio diário no seio do 

núcleo de estágio. Foi ainda realizado um Estudo de Investigação-ação, com o 

intuito de perceber as potencialidades da implementação dos princípios da 

avaliação para a aprendizagem, na aprendizagem dos alunos. Em termos 

pessoais, este ano representou um tempo e um espaço marcante no meu processo 

de formação, resultando assim, numa explosão de sentimentos e emoções.  
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Abstract  
 

The present document portrays the supervised practicum of a preservice teacher 

(the author) – integrated in the Master in Teaching Physical Education in Primary 

and Secondary Education, of the Faculty of Sports – University of Porto. The 

practicum was held in a School Group of Espinho. This document reports my lived 

experience, with the school community within a context of practice. Moreover, its 

purpose is to share and to develop a deep reflection regarding all the learnings 

carried out (on both a theoretical and practice level), as well as the felt difficulties. 

This written report has started with a metaphor: a rosebush that went on flourishing 

and colouring itself throughout the school year, as an outcome of several learnings, 

events, and experiences. During this school year, I had the opportunity to prepare 

and to teach four classes, together with school sport, namely swimming. I attended 

to all the meetings of the Physical Education Department, as well as the meetings 

of the class groups (resident and shared). Of all the lived experiences during this 

year, the greatest and most important learnings sit on the whole process 

experienced with the resident class group and with the daily conviviality with my 

colleagues of the practicum training. An action-research study was also carried out, 

in order to understand the potential of implementing the principles of Assessment 

for Learning in the pupils’ learnings. Personally, there is no doubt that this was a 

remarkable year regarding my education process, which naturally resulted in an 

explosion of feelings and emotions.  
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A Prática de Ensino Supervisionada (PES) foi realizada no ano letivo 

2019/2020, no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional, inserida no 

segundo ano do 2º Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Esta componente da formação é 

considerada “(…) um momento muito importante na formação pedagógica (…)”, 

dos futuros profissionais, “(…) pois nele acontece o primeiro contato com a 

realidade do trabalho no contexto escolar e com as expetativas, anseios e 

necessidades que nascem dessa aproximação” (Talgatti & Wolski, 2017, p. 10). Por 

conseguinte, de acordo com Buriolla (citado por Queirós, Graça, Pereira & Gomes, 

2014, p. 38), o estágio “(…) assume-se como o local onde a identidade profissional 

é gerada, construída e aferida, porquanto se volta para o desenvolvimento de uma 

ação vivenciada, reflexiva e crítica”. 

A PES, geralmente intitulada por estágio profissional, é considerada um 

espaço privilegiado de socialização na profissão no contexto de formação inicial de 

professores, sendo encarada com perspetivas diferentes em termos de 

investigação (Batista & Queirós, 2015). 

Durante a sua realização, os estudantes-estagiários (EE) têm a possibilidade 

de se colocarem pela primeira vez no papel de docente, em contexto real (na 

escola). Porém, na maioria das vezes, o processo inicia-se sem que os EE tenham 

a noção das responsabilidades e das inúmeras funções indispensáveis e inerentes 

à profissão. Com efeito, nem sempre este é um processo acessível e simples, uma 

vez que no início deste percurso aportamos inúmeras expectativas, e até ilusões, 

que se defraudam quando confrontados com a realidade vivida em contexto 

escolar. Apesar disso, “(…) a vivência desta primeira experiência de professor de 

Educação Física é, na maioria dos casos, um processo intensíssimo, marcante e 

inesquecível, decorrendo numa quase total autonomia pedagógica” (Rolim, 2015, 

p. 63). De facto, muitos são os dilemas, desafios e dificuldades com que o EE se 

depara na sua inclusão no contexto verídico do ensino (Almeida, Leandro & Batista, 

2015). É, talvez, por esse motivo que Garcia (1999, citado por Almeida, Leandro & 

Batista, 2015, p. 207) alega que “(…) nos seis primeiros anos de atividade 

profissional o jovem professor, geralmente, enfrenta o ‘choque da realidade’, que 

se caracteriza por um período de transição entre o ser estudante e o ser professor. 

Neste contexto, configura-se como uma fase de dúvidas e tensões, mas, 
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simultaneamente, de aprendizagens intensas, sendo que as tarefas que estão 

inerentes passam pela construção de conhecimentos profissionais e pela 

manutenção do equilíbrio emocional”.  

Durante o ano letivo, eu e os meus colegas de estágio ficámos responsáveis 

pelas turmas do 2º, 4º, 5º e 10º anos da Professora Cooperante (PC), sendo que 

todas as turmas, à exceção da turma de 10º ano, foram partilhadas com os meus 

dois colegas de estágio. Todo o trabalho inerente ao pensamento, planeamento, 

realização e avaliação das turmas foi da responsabilidade de todos dos estudantes 

estagiários, sempre auxiliado e orientado pela PC (no caso das turmas do 5º e 10º 

anos).  

Com o presente Relatório de Prática de Ensino Supervisionada tenciono 

expor, de forma reflexiva, a experiência adquirida, enquanto estudante-estagiária. 

Isto é, o Relatório de Estágio (RE) descreve as experiências vivenciadas na sua 

totalidade, os dilemas e desafios, o tal “choque com a realidade”, as aprendizagens 

e o alcance ou superação dessas mesmas lacunas, bem como dos objetivos 

estipulados ao longo do ano letivo.  

O RE estrutura-se em seis grandes capítulos: o primeiro corresponde aos 

entendimentos e conceções; o segundo ao contexto de intervenção, do plano da 

análise ao da intervenção; o terceiro é referente às diferentes áreas de atuação; o 

quarto à participação na escola e relações com a comunidade; o quinto ao 

desenvolvimento profissional (estudo de investigação-ação); e, finalmente, o sexto 

expõe as considerações e reflexões finais da prática profissional.  

O primeiro capítulo carateriza-se por ser um autorretrato, relativamente às 

dimensões pessoal e profissional, incluindo, ainda, uma reflexão acerca dos 

entendimentos, expectativas e realidades e a importância da EF. O segundo diz 

respeito ao contexto de intervenção, compreendendo uma reflexão sobre a escola 

cooperante e o espaço de socialização profissional e institucional. O terceiro 

capitulo é referente às diferentes áreas de atuação, onde se reflete de forma crítica 

todo o processo da prática profissional, desde as funções do professor (a conceção 

de ensino, nomeadamente, os modelos de ensino aplicados nas aulas, o 

planeamento, a realização e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem), às 

dimensões de intervenção pedagógica (gestão do controlo e da disciplina da turma, 

organização e gestão das aulas, instrução e clima e relação com os discentes). O 

quarto capítulo é constituído por uma reflexão sobre a participação do EE na escola 

e a sua relação com a comunidade escolar. Neste ponto, são apresentados e 
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desenvolvidos os tópicos relativos às atividades realizadas, aos impactos da minha 

experiência e a respetiva atuação, à socialização profissional e institucional e à 

componente ético-profissional. De seguida, o quinto capítulo expõe um estudo de 

investigação-ação, sob a égide da avaliação para a aprendizagem implementado 

nas aulas, mais concretamente nas unidades didáticas de ginástica e de dança e 

uma reflexão sobre o desenvolvimento profissional. Neste capítulo, são 

mencionadas as dificuldades vivenciadas e, consequentemente, as formações que 

seriam relevantes para esse mesmo desenvolvimento profissional. Por fim, no 

sexto e último capítulo, é desenvolvida uma reflexão íntima, interior e final sobre a 

experiência do estágio profissional. 
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2.1. Uma decisão a partir de um percurso  
 

De acordo com Gee (citado por Cardoso, Batista & Graça, 2016, p. 379),  

“(…) nenhuma identidade pode ser reconhecida sem um sistema 

interpretativo, que pode ter por base pontos de vista histórica e 

culturalmente moldados: as caraterísticas biológicas das pessoas 

(identidade natural); as normas, tradições, ou regras das instituições 

(identidade institucional); o discurso ou o diálogo estabelecido com os 

outros (identidade discursiva); e as experiências desenvolvidas em 

grupos de afiliação (identidade de afinidade). O que importa aqui reter 

é que praticamente todo e qualquer traço identitário pode ser 

compreendido em virtude de qualquer um desses sistemas 

interpretativos”. 

Com o intuito de dar a conhecer a minha identidade, é deveras relevante relatar 

as minhas vivências e experiências passadas, uma vez que estas têm influenciado 

e detêm um papel essencial nas escolhas efetuadas até aos dias de hoje. Com 

efeito, parte da minha identidade profissional decorrerá da minha história vivida. Na 

verdade, para Cardoso, Batista e Graça (2016), a identidade profissional, 

relativamente à dimensão individual, representa uma das identidades sociais de um 

sujeito, porém depende, integralmente, da identidade pessoal. Quanto à dimensão 

coletiva, a identidade profissional diz respeito “(…) aos sistemas de ação e de 

interpretação no campo social (ação conjunta e representações sociais), que, 

sendo concebidos pelos indivíduos em interação social, podem ser mais ou menos 

resistentes, ou mais ou menos propiciadores à mudança” (Cardoso, Batista & 

Graça, 2016, p. 378). Assim sendo, importa descrever o meu percurso, dando a 

conhecer os meus gostos e as experiências a que fui sujeita. 

Este é o meu relato, a minha verdade e a essência do meu percurso. Parto da 

desconstrução das minhas vivências para voltar a edificá-las à luz da minha 

reflexão. Cada instante tem um significado verdadeiramente singular e faz parte de 

mim. Eu acredito, tal como enuncia Cunha (1997), que quando uma pessoa relata 

os factos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a trajetória percorrida 

dando-lhes novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade literal dos factos, 
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é antes a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser 

transformadora da própria realidade.  

O meu nome é Rita Solange da Silva Pereira, sou uma orgulhosa roseira 

portuguesa, nascida numa tarde de verão, a (sábado) 31 de agosto de 1991 e sou 

natural do concelho de Santa Maria da Feira, mais concretamente da freguesia de 

Nogueira da Regedoura. 

Em primeiro lugar é importante referir que, ainda que esteja a terminar este 

mestrado, o meu percurso pessoal nunca foi marcado pelo desporto. Relativamente 

ao percurso escolar, comecei o 1º Ciclo na escola de Esmojães (concelho de 

Espinho). Apesar de morar com os meus pais noutro concelho, a opção desta 

escolha deveu-se ao facto de ficar mais perto da casa da minha avó e dos locais 

de trabalho dos meus pais, facilitando assim todas as deslocações. 

Foi nos 3º e 4º anos de escolaridade que comecei a ter contacto com a 

Educação Física, pois esta fazia parte do programa letivo, mesmo que lecionada 

apenas uma vez por semana e numa estrutura exterior (Nave Desportiva de 

Espinho) – o que implicava a necessidade de nos deslocarmos de autocarro. Nesse 

tempo, nunca mostrei nenhum interesse por nenhuma modalidade, nem pela 

disciplina de Educação Física, pois para mim era uma disciplina como as outras, 

igual às outras. Eu gostava bastante do intervalo, pois era a altura em que brincava 

às escondidinhas, ao camaleão, à mamã dá licença, entre outros jogos lúdicos.  

Durante esta fase, a água que alimentava a roseira, os jardineiros e até o 

substrato que lhe era adicionado (os meus professores) foram sempre diferentes, 

o que, na minha perspetiva, acabou por ter contornos negativos. Não posso dizer 

que se tivesse tido a mesma professora no decorrer dos quatro anos, o mesmo não 

se viesse a revelar. Todavia, ao fim deste tempo todo, ficou a sensação de um 

acompanhamento longe do ideal. Também não foi marcante, na medida em que 

não se criaram laços, como habitualmente acontece com a nossa primeira 

professora.  

Ingressei no 2º Ciclo, na escola Sá Couto em Espinho, onde tudo se revelou 

novidade. Não obstante, só uma professora me marcou, a de Matemática e 

Ciências Naturais no 6º ano. Ano em que reprovei, entrando, por isso, numa nova 

turma, cuja diretora de turma era a professora mencionada: uma professora 

incrível. Foi nesse ano que se realizou o primeiro sarau desportivo na escola, no 

qual participei, pois tinha gosto pela dança, passando horas em frente ao espelho 

a ouvir música e a dançar. Realizei o 3º Ciclo na mesma escola e participei todos 



35 
 

os anos no sarau desportivo, assim como nas competições entre turmas de várias 

modalidades, tais como: patinagem, voleibol, basquetebol, salto em altura e corta-

mato. No corta-mato, fui selecionada a nível de escola, depois municipal e ainda 

para a fase distrital.  

O 9º ano de escolaridade foi o momento da primeira escolha: a escolha da área 

a seguir no ensino secundário. Por conseguinte, veio novamente a mudança de 

escola para realizar os 10º, 11º e 12º anos. Mudei para a Escola Doutor Gomes de 

Almeida (Industrial), também em Espinho, onde entrei para o curso de Ciências e 

Tecnologias. Esta era a minha área de interesse, pois queria seguir uma área da 

Saúde. Realizei o 10º ano com muitas dificuldades na disciplina de Físico-Química, 

pelo que decidi mudar de curso e seguir um caminho com menos espinhos (mais 

seguro e menos atribulado), optando por um curso técnico-profissional de Apoio à 

infância. Este curso foi feito na Escola Secundária dos Carvalhos. Adorei o curso e 

foi nessa fase que a minha vida estudantil começou. Digo isto, porque o curso era 

magnífico, tinha aulas práticas, tinha disciplinas bastante interessantes e adorava 

saber tudo sobre crianças. Nesse curso tive que realizar um estágio de 480 horas, 

que na verdade soube a pouco. As crianças são tudo para mim, e merecem tudo. 

No estágio realizei diversas atividades com diferentes faixas etárias, desde os 6 

meses até aos 6 anos. Estas atividades eram tanto cognitivas, plásticas, como 

motoras, etc. Escolhi a Musicoterapia como tema para a Prova de Aptidão 

Profissional (PAP). 

No 12º ano propus-me aos exames de Biologia e Geologia e Português, uma 

vez que queria entrar em Saúde: o sonho e o objetivo mantinham-se. Mas nem 

sempre tudo que queremos é possível. Apesar de não ter conseguido ingressar 

diretamente numa faculdade não fiquei parada, informei-me e decidi tirar um curso 

de especialização tecnológica de acompanhamento de crianças e jovens. Após a 

sua conclusão poderia trabalhar com crianças e jovens, acompanhando-os e 

ajudando na sua formação ética, cívica e académica. Neste seguimento, a 

frequência do curso foi importante para aprofundar e fundamentar conhecimentos; 

ao mesmo tempo, revelou-se incontornável para aprender procedimentos e 

práticas.  

Assim, aprendi a agir e a analisar cientificamente, conheci e aprendi teorias de 

pedagogos e psicólogos, para melhor acompanhar e ajudar corretamente crianças 

com quem trabalhe no futuro. Este curso forneceu-me ferramentas que me 

permitirão, numa atividade prática, saber selecionar tarefas que desafiem as 
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capacidades e a inteligência das crianças, de modo a que elas compreendam o 

mundo e a “vida” e como usufruir da liberdade e da riqueza que o conhecimento 

proporciona, para que se possam conhecer melhor a si próprias.  

Esta foi também uma experiência espetacular, pois tinha professores incríveis, 

numa turma magnífica: tudo se completou. Este curso teve a duração de um ano, 

integrando um estágio de 600 horas que eu adorei fazer. Um estágio que me 

permitiu lidar com as pétalas das rosas (crianças entre os 6 meses e os 12 anos). 

A minha professora orientadora de estágio, também professora da unidade 

curricular de expressões, foi sempre espantosa comigo, ajudando-me muito. Com 

a conclusão do CET, poderia ingressar na licenciatura de Psicologia no Instituto 

Universitário da Maia (ISMAI) e foi o que fiz. Na terceira fase de acesso ao ensino 

superior, também me candidatei à licenciatura de Ciências da Nutrição, na 

Universidade Católica. Como não estava a gostar de Psicologia, optei por anular a 

matrícula e ir para o outro curso, que frequentei durante um ano e meio e adorei. 

Mas existia sempre alguma coisa que não corria bem, parecia que o meu percurso 

já estava destinado, e que não era por aquele caminho que tinha que seguir.  

Nunca quis deixar de estudar. Apesar do meu percurso atribulado, sempre tive 

o apoio dos meus, por isso, mudei novamente de curso. Foi nesta fase que comecei 

a frequentar um ginásio, onde fazia aulas de zumba, step, pilates, yoga, assim 

como de natação e de outras áreas existentes. Foi aí que começou o gosto pelo 

desporto, pelo que decidi ingressar na licenciatura de Educação Física e Desporto, 

no ISMAI. Comecei por me inscrever como aluna externa, para ir treinando para os 

pré-requisitos e para não perder mais tempo, ingressando depois como aluna 

interna.  

Depois de concluída a licenciatura, o meu objetivo era fazer o mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, porém o gosto por 

Nutrição Desportiva e Reabilitação também estava presente. Tive que tomar 

opções e fazer escolhas: decidi-me por fazer primeiro o mestrado. 

Durante estes anos todos, deparei-me com vários espinhos, mas aprendi a 

laminar cada um deles (em constantes mudanças). Neste caminho, aprendi 

imenso, vivenciei situações desportivas que até então não tinha tido oportunidade. 

O facto de ter vivido algumas dificuldades económicas no passado, também 

contribuiu para aprender coisas novas. Assim, percebi o porquê e a sequência das 

tarefas, a importância e a influência de certas disciplinas que tive nos diferentes 

cursos, ainda que só agora perceba a importância de algumas delas. 
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A opção por realizar o mestrado noutra instituição de ensino, deve-se à vontade 

de adquirir novas visões e perspetivas de ensino. A Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) permitiu-me aceder a novos conceitos e novas 

realidades de ensino, na medida em que passei de uma instituição privada para 

uma pública, o que me fez sentir algumas diferenças. As diferenças foram mais nos 

contactos entre as pessoas; parecia que estava a viver num mundo à parte: 

ninguém falava, não conhecia ninguém e tudo era novidade. Com o passar do 

tempo, fui-me habituando e enquadrando-me numa nova perspetiva de ensino. 

O conjunto de conhecimentos que tive oportunidade de adquirir na faculdade 

fez de mim um ser mais completo, mais estável, mais respeitado, mais ouvido e, 

acima de tudo, mais competente. Ou seja, a criança que há em mim foi-se 

transformando ao longo deste tempo, dando lugar a uma entidade, com mais 

presença na sociedade, com mais consciência do lugar que ocupa e do lugar que 

possa vir a ocupar. Era como se o roseiral que mora em mim começasse finalmente 

a desabrochar... Também aprendi a alimentar uma parte dos meus sonhos 

profissionais, destruindo ao mesmo tempo outros, que se foram provando 

impossíveis. Para além de tudo isto, tenho perfeita noção que esta escolha 

oferecerá outras bases e conhecimentos que poderão ser aplicados na minha 

grande paixão: a dança!  

Em todo o meu percurso escolar, o primeiro ano de mestrado foi aquele que 

mais me ensinou, até agora. Por um lado, foi o ano em que descobri as minhas 

maiores dificuldades na área; por outro, contribuiu para a minha evolução pessoal 

e profissional. Na entrada para o segundo ano, foi necessário escolher a terra onde 

iria fazer renascer a minha roseira (escola onde queria realizar o estágio). Desde 

cedo que a opção pela escola cooperante estava tomada: aquela onde realizei 

parte do ensino secundário e onde gostava de voltar, para recordar. Foi nesta que 

fiquei colocada.  

A minha verdade pode não ser a mais concreta, a mais exata, mas é a 

verdadeira. Acima de tudo, é minha e eu acredito que, apenas por isso, deve ser 

escrita sinceramente. 

Sempre fui uma pessoa perfecionista, com medo de falhar, no entanto, ao 

longo do tempo tenho-me vindo a aperceber que só com os erros é que o ser 

humano aprende e evolui. Ainda assim, esta minha forma de estar provocava uma 

certa ansiedade pela ideia de que seria avaliada constantemente, quer por parte 

dos alunos, quer pelos funcionários e professores. Esta ansiedade e nervosismo 
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acumulados, desde o primeiro momento e até ao final da prática na escola 

cooperante, resultaram em muitas noites sem dormir.  

As insónias deviam-se às análises constantes da minha atuação. Como já 

referi, reconheço que, por vezes, procuro o perfecionismo. Assim, como que revia 

cada momento das aulas e outras atividades do EP, procurando detetar os 

eventuais erros e o modo de os corrigir nas intervenções seguintes. Procurando 

ver, sobretudo, os aspetos negativos, esquecendo, até os meus pontos fortes. Sei 

que esta forma de ser acaba por me paralisar em certas situações e tenho 

consciência de que, ao não me dar por satisfeita com o meu trabalho, estou sem 

dúvida a ser demasiadamente dura comigo mesma. Recordo-me que quando 

lecionava as aulas de EF à terça-feira, passava o fim de semana todo na sua 

preparação. As minhas noites de domingo resumiam-se a refletir e a visualizar 

mentalmente todos os pormenores das aulas. Todavia, depois de lecionadas, 

percebia que todo aquele desassossego era desnecessário. Correndo o risco de 

parecer contraditória, acredito que tudo isto foi positivo.  

 

2.2. Acerca do estágio: entendimentos, expectativas e 

realidade  
 

Em Portugal, a PES encontra-se legalmente enquadrada no Decreto-Lei nº 

79/2014 de 14 de maio e no Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de março que habilita 

profissionais para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário. Na FADEUP, o estágio surge no segundo ano do ciclo, dividido entre 

a prática pedagógica em contexto e o respetivo relatório (defesa).  

Considero esta prática indispensável para quem quer iniciar a carreira como 

professor, uma vez que é neste espaço formativo que o conhecimento é 

efetivamente interiorizado (Gomes, 2018). Desta forma, somos confrontados com 

a realidade escolar e só assim podemos, verdadeiramente, aprender.  

O estágio é um momento de extrema importância no percurso académico do 

estudante estagiário. Uma vez que já conhecia a instituição, pensei que a 

integração seria mais fácil. No entanto, deparei-me com determinados sentimentos, 

como por exemplo, a responsabilidade que iria assumir, o nervosismo proveniente 

de efetivamente dar aulas a uma turma que estaria sob minha responsabilidade e 

o entusiasmo por, finalmente, poder colocar em prática os conhecimentos obtidos 
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até à data. Tudo isto com o intuito de conseguir um bom desempenho e atingir o 

sucesso, enquanto professora. 

Como já referido, o meu primeiro contacto, com a escola cooperante, deu-

se no ensino secundário. Lembro-me de ficar impressionada com os diversos 

espaços destinados ao desporto e lazer, mas também com toda a organização da 

instituição. No decorrer do ano, apercebi-me da heterogeneidade de alunos, 

professores e funcionários existentes. No entanto, entrar na escola como futura 

professora, e não como aluna, foi totalmente diferente. Sem dúvida que o momento 

por que mais ansiava era o de conhecer os meus botões de rosa (os meus alunos). 

Apercebi-me que esse primeiro contacto com as turmas seria essencial para definir 

a imagem que os alunos iriam reter. Infelizmente, a turma não era fácil, isto é, o 

seu comportamento exigia bastante atenção, dado que os alunos eram bastante 

distraídos e não mostravam grande interesse. O meu objetivo era ganhar a sua 

confiança, através de uma maior proximidade com eles.  

Outro aspeto a abordar neste tema são as emoções. Também é importante 

referir que, muitas vezes, as emoções dos alunos definem as suas relações com o 

EE durante as aulas de EF, marcando as experiências mais e menos positivas dos 

estudantes, enquanto momentos reguladores do desenvolvimento (Gomes, 2018). 

Um professor pode, através das suas ações, da sua forma de lecionar e até mesmo 

da escolha de exercícios, desencadear diferentes reações emocionais nos seus 

alunos, positivas ou negativas. Reações que podem influenciar as atitudes e 

comportamentos dos mesmos. Cabe aos professores a gestão deste tipo de 

emoções nas aulas. Quando estas são de alegria, prazer, satisfação, realização e 

felicidade é fácil de lidar. O mais provável é que existam momentos de muita 

euforia, sendo que aí o professor deve chamar a atenção dos alunos. Contudo, por 

vezes, podemos gerar emoções negativas, como o aborrecimento, o medo, a 

tristeza e a vergonha. Devemos, sem dúvida, evitar gerar estas emoções nos 

nossos alunos, mas, infelizmente, nem sempre o conseguimos. É importante 

estudar formas de solucionar esta instabilidade, a fim de repor a tranquilidade e o 

bem-estar na aula. Para isso, acredito na importância, não apenas de 

reconhecermos as caraterísticas individuais dos alunos, mas também da 

valorização da motivação nas aulas de EF. Isto é, se um aluno se sentir sempre 

motivado para a prática, tendo em conta todas as suas particularidades, raras serão 

as vezes que este sentirá alguma emoção menos positiva.  
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Um dos meus principais receios, para este ano de estágio, era a 

eventualidade de acontecerem conflitos de caráter negativo, com algum aluno. Um 

conflito não tem de ser necessariamente negativo. A forma como lidamos com o 

mesmo é que dita o seu fim. Na nossa sociedade, nem sempre as pessoas 

conseguem aceitar e/ou respeitar opiniões e/ou interpretações divergentes das 

suas, o que gera conflitos, muitas vezes com maus resultados. Por outro lado, o 

modo como atualmente muitos pais protegem os filhos, faz com que muitos deles 

apresentem comportamentos negativos em contexto escolar, sem que a própria 

família tenha conhecimento. Nós, professores, temos um papel fundamental na 

educação das nossas rosas (dos nossos alunos), e temos obrigatoriamente de 

estar a par de estratégias de resolução de conflitos, como por exemplo, ouvi-los e 

mostrar-lhes o que correu bem ou mal numa aula. Isto será benéfico para o seu 

desenvolvimento e, de certa forma, irá fortalecer a relação de confiança entre 

professor-aluno. Esta capacidade é, para mim, uma das mais importantes num 

docente, sendo certo que a adotarei durante o meu caminho como professora.  

A construção da identidade está diretamente relacionada com estes 

processos emocionais que regulam o modo como o EE atribui significado às 

experiências vividas durante este último ano de mestrado (Alves, 2018). A 

identidade profissional pode influenciar a nossa motivação e o sentimento de 

compromisso, por isso, é fundamental que, durante o estágio e através da 

orientação quer do PC, quer do Professor Orientador (PO), o EE compreenda o tipo 

de professor em que se quer tornar.  

Creio que a identidade profissional é algo que evolui com o decorrer do 

tempo e com a experiência vivida, dependendo igualmente de aspetos internos e 

externos. Internos, por depender das nossas caraterísticas individuais, e externos, 

devido à construção social dentro de equipas de trabalho, grupos de amigos e até 

mesmo da própria família.  

Assim sendo, pode dizer-se que a construção da identidade está 

diretamente relacionada com o modo como integramos, de forma refletida, todas 

as experiências e vivências. Na minha perspetiva, devemos parar para pensar: 

quem sou eu de verdade? Qual a minha essência? Quais os meus sonhos? Quais 

as minhas qualidades e pontos a melhorar? Este é um tipo de reflexão que 

devemos fazer de vez em quando. É algo que nos ajudará a compreender o nosso 

propósito, os nossos valores e as nossas motivações. Nestes últimos dois anos, 

devido a alguns acontecimentos inesperados, fui “obrigada” a questionar-me sobre 
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todos estes elementos, o que me ajudou a conhecer-me mais profundamente. Na 

verdade, conhecermo-nos interiormente é fundamental para que possamos 

assumir o controlo da nossa vida e fazer escolhas de acordo com a nossa real 

essência. 

Quando nos conhecemos e sabemos as nossas limitações e capacidades 

estamos mais recetivos a aprender e a desenvolver as habilidades e competências 

necessárias à nossa profissão, por conseguinte, mais aptos para mudar. Como 

afirmam Brasford, Darling-Hammond e LePage (2005, citados por Rocha, 2015, p. 

463), “(…) ter professores competentes significa ter pessoas capazes de ensinar 

bem e preparadas para uma aprendizagem eficiente ao longo da vida, porque as 

mudanças sociais exigirão sempre combinar competência com inovação”. 

Ademais,  

“(…) é importante chamar a atenção de que a elaboração curricular 

não pode prender-se essencialmente aos aspetos técnicos do saber-

fazer da profissão, tornando-se necessário considerar também a 

formação filosófica, política, emocional e o saber-ser tão importante, 

quanto as componentes mais técnicas” (Feitosa & Nascimento, 2006, 

p. 96).  

É neste contexto que Nóvoa (2009) considera que a experiência, o diálogo 

com os docentes e a observação de várias aulas suas contribuem para o nosso 

aperfeiçoamento, enquanto professores e para exercitar o nosso desempenho e 

intervenção pedagógica. É, pois, indubitável que o trabalho do professor é fruto de 

um processo em construção ao longo da carreira profissional e da sua própria 

identidade (vida).  

Segundo Nóvoa (2009, p. 49), “a situação atual da escola, em Portugal e no 

mundo, exige de nós um pensamento crítico, uma atitude de interrogação que não 

se limite a repetir o que já sabemos, mas que procure antecipar os caminhos do 

futuro presente”. Como continua o mesmo autor, a escola tem um papel fulcral na 

formação académica, profissional e pessoal dos educandos, tendo em conta que 

“(…) a escola deve instruir e educar, alargando a sua influência à totalidade do ser 

em formação” (p. 52). 

O estágio é um processo de transformação e adaptação dos conhecimentos 

adquiridos. Por conseguinte, um lugar onde sempre esperei aplicar os conteúdos 

teóricos abordados durante a licenciatura e, mais especificamente, durante o 

mestrado. Este era, para mim, o ano mais importante da minha formação, pois seria 
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o ano em que todos os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e 

mestrado iriam ser testados na prática.  

É importante considerar que o trabalho do professor é fruto de um processo 

em construção ao longo de uma carreira profissional e da sua própria vida. Nós, 

futuros professores, quando chegamos à docência na universidade (estágio), 

trazemos connosco inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. 

Experiências que adquirimos como alunos de diferentes professores ao longo do 

percurso escolar, que nos possibilitam dizer quem eram os bons professores, quais 

os que dominavam os conteúdos, etc. Com isto, fomos formando modelos 

“positivos” e “negativos”, os quais acabamos por reproduzir ou evitar.  

Ao longo da nossa vida, várias são as dificuldades que se cruzam no nosso 

caminho; sabia que no estágio não seria diferente. Com efeito, sabia que 

encontraria diversos obstáculos, não apenas em termos de organização e controlo 

da aula durante a implementação de abordagens menos tradicionais, como 

também na resolução de problemas inesperados durante as aulas. O pouco 

conhecimento que detinha relativamente às diferentes modalidades, tornava a 

tarefa de lecionar mais complicada para mim, nomeadamente na transmissão de 

conhecimentos e feedbacks. Esta falta de conhecimento iria não só limitar-me na 

explicação dos conteúdos, fazendo com que os alunos não compreendessem a 

finalidade dos exercícios, mas também na deteção dos erros durante a prática. Sem 

dúvida que a minha emissão dos feedbacks à turma não seria melhor, o que 

acabaria por afetar todo o processo de aprendizagem dos meus alunos.  

Devido à minha falta de confiança, tinha algum receio que isso acabasse por 

influenciar, de alguma maneira, este novo percurso. Sou uma pessoa que não 

gosta de falhar, sou exigente comigo mesma e fico preocupada caso não 

corresponda às expectativas dos outros. 

Algo que também me preocupava era não conseguir motivar as minhas 

rosas (os alunos) na prática e não ser capaz de avaliar a sua aprendizagem da 

forma mais correta. Tendo em conta todo o meu caminho como aluna no ensino 

básico e secundário, fui-me apercebendo que a maioria de nós, alunos, olhávamos 

para a EF como um espaço que permitia descomprimir do stress acumulado e da 

inatividade dentro das salas de aula. Como podemos ver, a resposta de um dos 

alunos à questão realizada no questionário: “De modo geral, o que mais te motiva 

nas aulas de Educação Física?” – “O que mais me motiva nas aulas de Educação 

Física é o facto de podermos descontrair um bocado após o stress acumulado da 
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semana e também serve para termos melhor qualidade de vida, relaxando o corpo 

e a mente” (aluno x). Pelo tanto, um dos meus objetivos era, não só ensinar, mas 

também fazer com que os meus alunos apreciassem e valorizassem as aulas de 

EF. Sendo a motivação fundamental para o processo formativo dos alunos, estava 

consciente da pesquisa necessária, de forma a encontrar estratégias para que as 

minhas aulas não se tornassem monótonas e repetitivas.  

Relativamente à avaliação dos alunos, a minha preocupação era saber como 

avaliar os alunos mediante tanta diversidade e ser capaz de transformar os dados 

da avaliação numa classificação para cada aluno. Ao longo do meu primeiro ano 

de mestrado, fui percebendo que avaliar alunos nem sempre é fácil e que, ao longo 

de todo este processo, devemos ser cautelosos e reflexivos.  

Quando iniciei o estágio, tinha consciência de que iria ter diversas 

dificuldades. Por isso, o que mais desejava era conseguir ultrapassá-las, pois só 

assim conseguiria aprender, melhorar e construir a minha identidade profissional.  

 

2.3. Acerca da Educação Física  
 

Na minha perspetiva, a EF é uma disciplina distinta das restantes presentes 

no currículo, definido pelo Ministério da Educação. É uma disciplina que integra, 

não apenas valores do âmbito da educação corporal, mas também de integração, 

equidade e multiculturalidade. De acordo com Graça (2014 b), a EF pode e deve 

ser pensada de uma forma pedagógica mais abrangente, isto é, contribuindo para 

a formação moral, pessoal e social de todos os envolvidos. A disciplina também 

tem como objetivos melhorar a forma como os alunos lidam com o seu próprio 

corpo, como se sentem nele e a forma como os outros o veem. Resumidamente, 

pretende melhorar a autoestima e autoconfiança dos jovens adolescentes pelo seu 

corpo.  

Pode então questionar-se acerca da importância da EF no currículo escolar. 

É possível concluir que as principais categorias/atividades de extensão associadas 

à questão são: o lidar com as questões do corpo, o desenvolvimento psicossocial 

do aluno e o fomentar a cultura desportiva. Tendo em consideração a primeira 

categoria, verifica-se que a Educação Física é a única disciplina no currículo 

escolar que aborda as questões da corporalidade, que proporciona oportunidades 

de exercitação, promovendo assim o gosto por um estilo de vida ativo, combatendo 
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o sedentarismo. Completando a ideia anterior, Bento (1999, citado por Graça, s.d) 

salienta que o sistema educativo deve intervir na criação, configuração e 

modelação do corpo, evitando a posição que detém atualmente. Também para 

Crum (1993), um dos objetivos da Educação Física é desenvolver competências 

motoras, acrescentando que o movimento é um método excecional de exploração, 

descobrimento, desenvolvimento pessoal e de construção de carácter.  

A segunda categoria remete-nos para a importância do desenvolvimento das 

questões pessoais e sociais dos alunos, na medida em que promove uma interação 

de natureza distinta, comparativamente às restantes disciplinas curriculares e apela 

ao desenvolvimento de diferentes competências interpessoais. Com efeito, a EF é 

a disciplina que permite o que é proclamado pela UNESCO (2015), ou seja, a EF é 

o espaço onde acontece “uma prática promotora da autoconfiança e 

autorrealização, que partilhe a responsabilidade com outras áreas nos processos 

de desenvolvimento de competências que contribuem para formar cidadãos 

confiantes em si mesmos e socialmente responsáveis”, contribuindo assim para a 

interação e comunicação entre os cidadãos, o que é determinante para a 

aprendizagem (Sa¨ljo¨, 1998; Wertsch, 1998, citados por Batista e Queirós, s.d). 

Por outro lado, conforme argumenta Crum (1993), a escola deveria concentrar-se 

em disciplinas que favorecessem a emancipação dos alunos, uma vez que desse 

modo os prepararia para uma participação relevante, independente e humana na 

vida sociocultural, algo que não pode ser concretizado por outra via de socialização.  

Por fim, a última categoria enfatiza a relevância de uma formação 

qualificada, com base no vasto conhecimento das diversas modalidades 

desportivas, sendo possível, a partir daí, orientar para uma determinada 

modalidade desportiva. Como referem Siedentop, Hastie e Mars (2004, citados por 

Graça, s.d.), na presente sociedade, a escola assume a função de promover a 

formação de cidadãos, desportivamente cultos, instruídos e competentes. Na 

verdade, e como Crum (1993) completa, todos os jovens deveriam ter a 

possibilidade de conhecer uma variedade de aspetos da cultura do movimento e 

adquirir competências para continuar envolvidos.  

Em suma, o currículo escolar apresenta um défice relativamente a 

oportunidades e experiências motoras e psicossociais, com vista ao 

desenvolvimento integral dos alunos. Neste contexto, a Educação Física assume 

um papel fulcral na compensação das lacunas existentes no currículo escolar e no 



45 
 

aumento de repertório de conhecimentos/habilidades motoras e afins. Atente-se ao 

pensamento de Paulo Freire: 

“Ensinar não é transmitir conhecimentos. É criar as possibilidades para a sua 

produção, para a sua construção” (Paulo Freire in Pedagogia da Autonomia, 1997). 

 Já Moreira et al. (2013) destacam que os alunos passam bastante tempo da 

sua vida no sistema educativo, mais concretamente doze anos (no mínimo), sendo, 

por isso, um período em que devem ser criados hábitos e práticas adequados a 

todos os níveis.  

Segundo Graça e Lacerda (2012), o Desporto é o objeto central do ensino, 

sendo a EF uma disciplina de destaque para o desenvolvimento de inúmeras 

capacidades e competências motoras, que têm um impacto significativo na saúde 

e na cultura desportiva. É importante salientar que as suas vantagens ultrapassam 

os aspetos físicos, aspetos esses que não devem ser ignorados. Ademais, não nos 

podemos esquecer que os tempos são de mudança e com isso as mentalidades 

também vão mudando. Se antes a única preocupação dos professores era 

transmitir os conteúdos e conhecimentos, atualmente, a educação é muito mais 

que isso, sendo extremamente importante contribuir para a formação dos alunos, 

tornando-os críticos, conscientes e autónomos.  

Ainda no que concerne à relevância da EF, Lima (1989 c) reconhece a sua 

importância, afirmando que o ser humano não é nada se for separado do seu corpo. 

Isto é, sem um corpo e sem a sua relação com o mesmo, o ser humano não vive, 

não se consegue formar e não se educa. Estas são caraterísticas que tornam a EF 

numa disciplina privilegiada, por não existir outra no currículo que cuide das 

questões da corporalidade e do desporto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 
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3.1. A escola cooperante: lugar de prática  
 

De acordo com Ribeiro et al. (2010), a sociedade atribui à escola o papel de 

educar. No documento orientador das decisões a adotar nos vários 

estabelecimentos de ensino (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória), encontramos algumas noções sobre o tipo de pessoa que se pretende 

formar. A título de exemplo, o Ministério da Educação pretende que todos os alunos 

respondam a determinadas áreas de competências, tais como, o relacionamento 

interpessoal – interagir com tolerância e responsabilidade, adequando os 

comportamentos a diferentes contextos. Face a estas competências, Sarmento 

(2004b) refere que as práticas desportivas na escola, nomeadamente na aula de 

EF, são um excelente meio de educação, porque favorecerem valores no 

desenvolvimento da personalidade dos alunos.  

Na escola cooperante em que realizei o estágio, os princípios que orientam as 

relações entre os atores educativos são de extrema importância e baseados na 

confiança pelo trabalho desenvolvido por todos os intervenientes. Pelo tanto, 

promove-se o cumprimento integral das normas e o rigor na realização das várias 

tarefas e objetivos delineados. É sentida uma cultura de transparência nas regras 

e condutas, de respeito pelo pessoal docente e não docente, de solidariedade e de 

igualdade perante todos os membros da comunidade, criando assim um ambiente 

propício ao desenrolar de um bom trabalho. A inclusão de todos os alunos na vida 

do agrupamento acontece, assim como a responsabilização de toda a comunidade, 

na concretização dos objetivos e no lema do agrupamento. Na verdade, a 

instituição escola é o espaço e contexto de excelência onde a Educação deve 

acontecer. 

“A educação é hoje unanimemente considerada um dos principais 

veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento 

individual. Inserindo-se num contexto histórico, social e cultural mais 

amplo, os sistemas educativos acabam por ilustrar os valores que 

orientam a sociedade e que esta quer transmitir. É neste sentido que 

se pode falar, globalmente, de uma cultura, que se cria e preserva 

através da comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade 

e, especificamente, numa cultura escolar, isto é, num conjunto de 
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aspetos transversais, que caracterizam a escola como instituição” 

(Carvalho, 2006, p. 1).  

Na sociedade atual em que estamos inseridos, a escola é um meio de 

socialização bastante amplo e com caraterísticas universais que criam regras e 

valores aos jovens que são o futuro da sociedade, sendo, por isso, um espaço 

formativo de excelência para os professores em formação. 

Para a realização da PES, os EE necessitam de uma escola cooperante que 

esteja aberta a recebê-los. Por conseguinte, antes de iniciar o ano de estágio, foi 

necessário escolher a escola cooperante.  

O Estágio Profissional (EP) foi realizado na escola sede de um dos 

agrupamentos de escolas cooperantes da cidade de Espinho, onde o lema é 

“Educar para o século XXI”. Este agrupamento tem como missão contribuir para 

uma educação viva, entendida como algo fundamental no coração da sociedade. 

Valoriza a cidadania ativa, através das aprendizagens de qualidade. Entre os 

diversos princípios que devem estar presentes na atuação de todos os 

estabelecimentos de ensino, reforço, neste em especial, a exigência, a flexibilidade 

e a inovação. 

Algo que também define a escola é o facto de nesta se defender e apoiar 

bastante o desporto. A prática desportiva nas escolas constitui um instrumento de 

grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Através das diversas modalidades do 

Desporto Escolar (DE), a escola cooperante tem como objetivo promover estilos de 

vida saudáveis que contribuam para a formação equilibrada dos diferentes alunos, 

permitindo o desenvolvimento da prática desportiva. Graças ao trabalho árduo e 

empenho por parte dos professores e alunos, a escola tem vindo a conquistar bons 

resultados no DE. As modalidades que a escola oferece, no âmbito do DE, são as 

seguintes: desportos gímnicos, surf, atividade rítmicas expressivas, natação, 

escalada, badminton, minitrampolim e xadrez.  

Para responder a esta panóplia de atividades, é fundamental a existência de 

espaços e instalações adequados e, mais uma vez, a escola cooperante 

corresponde a essas necessidades. Para além de todas as salas de aulas, 

biblioteca e laboratórios, a escola dispõe de um auditório grande, um campo 

basquetebol, um campo de futebol/andebol, uma caixa de saltos, uma mini pista de 

atletismo com dois corredores, um mini espaço de voleibol, o pavilhão de ginástica 
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todo equipado e o pavilhão desportivo (no qual se podem praticar diversas 

modalidades, tais como: badminton, basquetebol, voleibol, futsal). 

As infraestruturas da escola sede foram alvo de um processo de intervenção 

e modernização, concluído no ano de 2010, pelo que as instalações são recentes 

e modernas. São quatro os espaços disponíveis para as aulas de EF, assumindo-

se a existência de uma quinta área, que diz respeito a espaços de pequenas 

dimensões próximos do pavilhão, e à caixa de areia existente.  

Pelo exposto, podemos dizer que os diferentes elementos referidos 

confirmam e defendem o lema desta escola. Ou seja, na escola são tomados em 

conta os diferentes gostos, interesses e habilidades dos diversos alunos, algo que 

representa e manifesta a especificidade e a identidade da escola. De facto, esta é 

uma escola que valoriza a identidade pessoal do aluno, defendendo a premissa 

que todo o currículo escolar tem influência na formação da identidade dos alunos 

(Dantas, de Macêdo, Fonseca & Soares, 2017).  

Apesar de ter sido aluna nesta escola, o primeiro contacto como EE foi um 

pouco inesperado, dado que não sabia o seu estado atual, bem diferente do que 

me lembrava, devido às remodelações que se tinham sucedido.  

Em termos de acolhimento e integração na escola, é de referir que o Grupo 

de Educação Física era bastante cooperativo, tendo-me recebido muito bem. Era 

um grupo heterogéneo que se completava entre si, na sua diversidade. Todos os 

elementos se davam bem e o trabalho era desenvolvido em equipa, isto é, o 

trabalho e as decisões eram conjuntas. Nas reuniões de departamento, eram 

debatidos muitos assuntos importantes para a lecionação da disciplina, 

nomeadamente as questões relacionadas com a avaliação, no sentido de ser o 

mais parecida possível entre todos os professores. Ou seja, o objetivo era 

estabelecer os critérios gerais, tendo em conta os programas e as aprendizagens 

essenciais emanados do Ministério da Educação. 

No que se refere ao núcleo de estágio, é inevitável tecer alguns elogios. O 

mesmo era constituído por mim e por mais dois colegas, coadjuvado pela 

Professora Cooperante e a Professora Orientadora, o que foi bastante positivo, 

permitindo-me estabelecer contactos e relações muito construtivas. Foram 

frequentes os debates sobre os mais diversos temas e estratégias, desafios e 

partilha de ideias sobre as diferentes turmas. A existência de opiniões e conceções 

diferentes tornou as reuniões e os debates muito mais enriquecedores. 



52 
 

 

3.2. O espaço de socialização pessoal, profissional e 

institucional  
 

A educação é, inevitavelmente, um processo de socialização, com 

necessidades e interesses distintos e com conteúdos escolhidos de forma 

diferenciada, tal como nos indica Matos (2014). Contudo, os jovens possuem o 

direito à escola, sendo o principal meio de socialização e de promoção do 

desenvolvimento individual. 

A problemática da cultura organizacional da escola tem em conta o princípio de 

uma interação dialética entre a estrutura e a ação. Assim, a cultura não é um reflexo 

ou tradução da estrutura, nem o produto exclusivo das limitações humanas. 

Resulta, sim, de um duplo fenómeno: a dualidade da estrutura. Ou seja, por um 

lado, verifica-se a tendência para a reprodução cultural, mas, por outro, mantém-

se a possibilidade de ação, a partir da qual, os constrangimentos e propriedades 

impostas pela estrutura podem criar diversas estratégias de atuação.  

Paralelamente, a construção da cultura organizacional abarca as categorias 

“dentro e fora”, construindo dois tipos de foco: 1) a cultura das influências externas 

à organização; e 2) a cultura como resultado de um trabalho exclusivamente interno 

(Torres 2004). Neste sentido, as esferas centrais de decisão educativas (sistema 

externo), dotadas de poder e legitimidade política e institucional, criam e impõem 

normas. Contudo, os fatores externos não se restringem ao modelo cultural 

politicamente imposto, mas também a diversas instâncias de aprendizagem e 

socialização formal e informal (sobretudo dos professores e pessoal não docente), 

desenvolvidas em primeira instância em contextos externos à escola (tem em conta 

as aprendizagens externas, isto é, a formação profissional, vida social, valores 

familiares, etc.). Posteriormente, é através do contexto escolar que a lógica de ação 

nas escolas é vista como um “veículo” e como geradora da cultura. Isto, porque, 

através das interações sociais entre os atores escolares se exalta a presença de 

códigos culturais dominantes por eles partilhados, mas também se tornam, no 

tempo e no espaço, contextos propícios à criação e recriação de novos significados 

e representações sociais (tendo em conta as aprendizagens anteriores, acabam-

se por fundir as ideias e criar assim a cultura própria da escola). É nesta “simbiose”, 

entre o “dentro” e o “fora”, que se vai edificando a cultura baseada por uma 

autonomia institucional relativa, que confere especificidades escolares. Tal como 
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destacam Batista e Queirós (2015), é simples compreender que a instituição 

escolar, em função das mudanças sociais, legislativas e também ideológicas, tem 

vindo a transformar-se. Isto implica uma aposta na autonomia das escolas e dos 

seus profissionais, em termos da gestão dos currículos, respeitando sempre as 

orientações provenientes para a educação. 

Para Ribeiro et al. (2010), educar na sociedade atual tornou-se um desafio, pois 

a escola e a sociedade vivem em constante dicotomia, à qual se dá o nome de 

“daltonismo cultural”. Assim, a cultura não constitui um mero reflexo da ordem 

organizacional, representa antes um processo de construção dinâmico mediatizado 

por um conjunto de fatores de que a estrutura também faz parte.  

A escola é um lugar de socialização entre vários constituintes, sendo 

importante adquirir uma ligação com todos os elementos. 

“Trabalhar em equipa, colaborar na gestão dos recursos da escola, envolver-

se com os colegas de forma cooperativa, informar e envolver os pais, utilizar 

novas tecnologias são alguns dos aspetos que o candidato a professor deve 

dominar para exercer a sua função de uma forma que o satisfaça e desafie” 

(Rocha, 2015, p. 463). 

Antes de se iniciar o ano de estágio, já sabia quem seriam os meus colegas 

estudantes-estagiários, porém não os conhecia. A nossa relação foi-se 

desenvolvendo com o passar do tempo, a afinidade foi aumentando e acabámos 

por estabelecer uma relação de amizade. Os meus colegas eram bastante 

diferentes um do outro. Um deles foi um orgulho e modelo para mim, pois a sua 

forma exemplar, o seu interesse e responsabilidade mostrados ao longo da prática 

foram fulcrais durante todo o processo. Quanto ao outro, a sua organização era um 

pouco confusa; por vezes tinha dificuldade em perceber as suas perspetivas, porém 

com mais esforço conseguia.  

Com o decorrer da PES, fui-me apercebendo que ambos tinham algo em 

comum: a sua positividade. Por isso, sempre que trabalhávamos juntos, devido ao 

bom ambiente, acabávamos por ser bastantes produtivos. Alguns problemas foram 

surgindo durante a nossa prática e, graças a esse otimismo, conseguimos, através 

de uma perspetiva abrangente, ver as coisas de maneira a encontrar soluções. 

Tanto um como o outro auxiliaram-me em algumas modalidades, nomeadamente 

no andebol, no basquetebol e no voleibol, assim como também eu os ajudei na 

dança. Face a este processo constante de partilha de conhecimento, num ambiente 
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cooperativo e reflexivo, os meus entendimentos foram-se tornando cada vez mais 

profundos.  

No que se refere ao trabalho desenvolvido na escola, o nosso grupo de 

estágio nem sempre esteve em sintonia. Porém, com o decorrer da prática, fomos 

aprendendo a lidar com as nossas diferenças, a aceitá-las e a respeitá-las. Graças 

a este tipo de relação, eu e os meus colegas fomos capazes de desconstruir muitas 

das nossas perspetivas e ideologias, o que possibilitou a aquisição de novos 

entendimentos, conceções e ideias relativamente às nossas práticas. 

Paralelamente, esta diversidade no núcleo fez com que eu olhasse para certos 

temas e conceitos do nosso quotidiano de forma diferente e a valorizá-los.  

Outro aspeto que contribuiu bastante para o desenvolvimento do nosso 

conhecimento, foram as reflexões que realizámos em conjunto. Com efeito, esse 

espaço de reflexão fortaleceu o nosso pensamento crítico, tornando-nos capazes 

de adaptar o conhecimento às situações que a prática nos foi exigindo. A melhoria 

das nossas tomadas de decisão foi fruto destas dinâmicas. Este espaço e processo 

de interação é denominado de comunidade de prática (Lave & Wenger 1991), isto 

é, um grupo de pessoas que, através da partilha das suas dificuldades, ideias e 

conhecimentos, aprendem com as experiências uns dos outros. É de salientar que 

esta dinâmica foi, de facto, uma componente deveras relevante no nosso percurso 

enquanto EE, na medida em que se criaram muitos momentos benéficos para a 

nossa evolução individual e coletiva. 

O desenvolvimento da prática supervisionada exige a presença de um 

Professor Cooperante que também auxilia os EE noutras atividades de 

desenvolvimento curricular ou organizacional fora da sala de aula. Segundo o artigo 

23.º do Decreto-lei n.º 79/2014, o orientador é escolhido pelo órgão legal, tendo 

que existir um consentimento do próprio e a concordância da direção executiva da 

escola cooperante. Desta forma, a pessoa em questão deverá apresentar não só 

formação e experiência adequadas às funções a desempenhar, como também a 

prática docente nos respetivos nível e ciclo de educação e ensino e disciplinas 

nunca inferior a cinco anos, segundo o Decreto-lei n.º 79/2014, Artigo 23º. 

No decurso deste ano, foi-se criando um bom relacionamento com a nossa 

PC, uma pessoa que me auxiliou a interiorizar estratégias, a descobrir habilidades 

e a adquirir competência social. O papel desempenhado pelo PC é fundamental, 

tendo em conta a orientação do futuro professor. Este tem como função ajudar os 

alunos na reflexão de experiências anteriores e na projeção de uma nova forma de 
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conhecimento que tenha em consideração as condições, história e relações de 

trabalho passadas (Lopes, 2019). De facto, a PC disponibilizou fontes e recursos 

para que eu evoluísse e tentasse ir sempre mais além, sem nunca me impor o seu 

estilo de ensino. Também a reflexão conjunta sobre a prática foi algo muito 

presente ao longo da PES. Inúmeras foram as conversas com a PC e, de aula para 

aula, fui tentando melhorar os aspetos negativos anteriormente discutidos. Com 

estas reflexões, efetuou-se uma transferência de conhecimentos relativamente às 

modalidades específicas e à realidade profissional de um docente.  

Relativamente ao Professor Orientador, o papel de supervisor é, para além 

de avaliar o EE, informar e partilhar informações relevantes, questionar e 

problematizar o saber e as suas experiências já adquiridas, sugerir ideias, práticas 

e até mesmo soluções. Desta forma, a Supervisão Pedagógica é vista como uma 

ação que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes 

(Sangueiro, 2014).  

Recordo-me da primeira visita da PO, tendo como finalidade avaliar a minha 

prestação numa das aulas da modalidade de badminton. A aula tinha corrido bem 

em termos de organização e, por essa mesma razão, senti-me confortável 

enquanto a lecionava. Os alunos tiveram um bom comportamento em toda a aula. 

Depois de terminada a aula, a PC e a PO foram bastante sinceras comigo, 

apresentando todos os aspetos positivos e reforçando modos e estratégias para 

melhorar os negativos.  

Inicialmente, fiquei um pouco intimidada com as palavras da professora, mas 

com o decorrer do tempo fui-me apercebendo que a sua exigência me auxiliava a 

analisar e a repensar o meu processo de ensino e aprendizagem. A PO retirava o 

melhor de mim, ajudando-me a transformar-me numa melhor profissional.  

Depois de uma reunião, nós, os EE, em conjunto com a nossa PC, 

selecionámos uma das três turmas de 10º ano para lecionar durante todo o ano 

letivo. A escolha teve em conta os horários das aulas e a disponibilidade de todos. 

Desse modo, o colega de estágio que trabalhava num ginásio podia conciliar o 

estágio com o trabalho.  

O grupo de educação física era composto por 14 professores, com 

caraterísticas e gostos diversos, tornando o grupo mais rico, até pela maior partilha 

de conhecimentos e experiências. Havia professores relacionados com o treino de 

várias modalidades coletivas e modalidades individuais.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  AS DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO 
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4.1. Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem  
 

4.1.1. Acerca das conceções de ensino  
 

A conceção ou sistema concetual do professor corresponde a um esquema 

teórico, mais ou menos consciente, mais ou menos explícito, que permite 

interpretar o que se lhe apresenta e que, de alguma forma, o predispõe e influencia 

a sua ação em relação a isso. As minhas conceções são enformadas pela minha 

história, pelas experiências vividas e, naturalmente, pela minha formação 

académica mais e menos recente. Uma coisa é certa, as influências a que fui sujeita 

nos últimos anos de formação, mais concretamente durante o mestrado, são, sem 

dúvida alguma, uma forte base de atuação refletida.  

Quanto ao modo como perspetivo o ensino, penso que este processo “é uma 

atividade cujo desígnio primordial é fomentar ou ajudar alguém a aprender algo tido 

como valioso para a sua formação e a desenvolver a sua personalidade, as suas 

possibilidades de compreensão e de ação no mundo” (Graça & Mesquita, 2006, p. 

207). 

Enquanto professores de EF, devemos olhar para a nossa disciplina como um 

meio eficaz para o desenvolvimento integral do aluno. Com efeito, através da nossa 

matéria de ensino – o Desporto –, conseguimos ensinar habilidades motoras 

(conteúdos) e desenvolver a aptidão física dos alunos, estimular as suas 

capacidades cognitivas, ensinando uma cultura desportiva específica, e 

desenvolver valores sociais e culturais, indispensáveis à sua formação enquanto 

pessoa e ser social. Como refere Rosado (2011), as práticas dos professores de 

EF, e de outros profissionais da área, devem ser encaradas como um projeto de 

elevado alcance formativo, correspondendo às necessidades sociais fundamentais, 

no qual o desenvolvimento sociomoral deve estar sempre garantido. Por sua vez, 

Graça (2001) refere que: 

“As conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo 

como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino. O 

conhecimento que o professor tem da disciplina que leciona interage 

com conhecimentos, convicções e crenças acerca da educação, do 
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ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e acerca dos contextos 

educativos” (p. 110). 

 As conceções dos professores resultam de um processo de formação 

individual e social, que interagem entre si. Para além da sua formação inicial, os 

professores constroem as conceções acerca da EF, com base na influência da sua 

experiência profissional, no peso do discurso oficial, na imagem do aluno, nas 

escolhas axiológicas, entre outras. Além do efeito da formação inicial, os 

professores possuem uma série de conceções, fruto de hábitos e atitudes do 

“senso comum” e de uma larga impregnação ambiental, durante o período em que 

foram alunos. Estas conceções irão afetar, direta ou indiretamente, os seus 

comportamentos e tomadas de decisões.  

Ainda que a perceção em relação à EF se venha modificando desde há 

algumas décadas, por vezes, ainda é vista como uma disciplina complementar, 

como se fosse menos importante do que a Matemática e o Português. Mas a EF é 

uma disciplina de natureza distinta que deve ser trabalhada nas suas próprias 

especificidades e, ao mesmo tempo, de forma interdisciplinar com as outras 

componentes curriculares. Nesta disciplina, os alunos têm a oportunidade de 

desenvolver as capacidades e habilidades inerentes às modalidades desportivas, 

colocando igualmente em prática a sua capacidade de atenção, exercitando a sua 

imaginação e desenvolvendo habilidades motoras, aprimorando assim a relação 

entre si (indivíduo) e o meio (Severino & Porrozzi, 2017).  

Neste contexto, posso afirmar que tanto o desenvolvimento social e afetivo, 

como o desenvolvimento psicomotor e cognitivo, são trabalhados com as crianças 

e jovens em idade escolar. Acredito que o grande objetivo da EF é despertar nos 

alunos a disposição e interesse para se envolverem e praticarem atividades físicas, 

criando, assim, experiências entusiasmantes e construtivas com outros indivíduos, 

desenvolvendo a capacidade de reconhecer e respeitar as suas diferentes 

caraterísticas e as dos outros.  

Tal como anteriormente referido, para mim, a EF é uma disciplina com 

potencial para o desenvolvimento do ser humano nas suas diversas dimensões, 

desde a dimensão físico-psico-motora, até à dimensão intelectual e ético-moral. A 

EF, detém, na minha perspetiva, um papel indiscutível na promoção do 

autoconhecimento. 

Pelo exposto, acredito que o papel do professor passa, fundamentalmente, 

por ensinar e transmitir todo o conhecimento possível aos seus alunos. Por essa 
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razão, o meu principal objetivo como EE era não só transmitir todo o meu 

conhecimento relativamente às diversas modalidades (atletismo, voleibol, 

basquetebol, badminton, ginástica, natação, andebol e atividades rítmicas e 

expressivas), mas também proporcionar o desenvolvimento das suas capacidades 

psicossociais e de autonomia.  

Para isso, foi importante relembrar e recorrer aos diferentes modelos de 

ensino e estratégias, como por exemplo: Modelo de Instrução Direta (MID) 

(Rosenshine, 1979), Modelo de Ensino por Pares (MEP) (Metzler, 2000), Modelo 

de Educação Desportiva (MED) (Siedentop, 2011), Ensino do Jogo para a 

Compreensão (TGfU) (Bunker & Thorpe 1982) e princípios da Avaliação para a 

Aprendizagem (AfL), na procura de potenciar a aprendizagem dos alunos. 

A diversidade, e até complementaridade, dos vários modelos permite-nos 

ponderar e selecionar aquele ou aqueles que melhor se adequam aos nossos 

alunos. De facto, com o decorrer da minha formação na FADEUP, fui 

compreendendo que nem sempre o professor consegue ensinar da mesma 

maneira a todos os alunos. Por outro lado, é sabido que, na adolescência, os jovens 

tendem a procurar desafios, mudanças, responsabilidades, afinidades e até mesmo 

novas rotinas. Por isso, dar a possibilidade aos alunos de criarem e lecionarem os 

seus próprios exercícios, iria fazer com que todos estes conceitos fossem 

trabalhados por eles mesmos. Adicionalmente, a existência de uma comunicação 

própria entre os jovens, sugeria que a transmissão de conhecimento poderia ser 

mais fácil através da instrução de aluno para aluno, do que de professor para aluno.  

 

4.1.2. Modelos e estratégias de ensino  
 

A sociedade tem formatado o ensino no sentido de educar os indivíduos para 

que estes adquiram e possuam a sua autonomia e sentido de responsabilidade, de 

forma a encarar desafios, riscos e oportunidades futuras (Araújo, 2015). Para que 

isto seja possível, é importante encontrar e atualizar novos ensinamentos e 

conhecimentos, assim como novas formas de os transmitir e ensinar. 

Consequentemente, surgem diferentes modelos de ensino. É de salientar que o 

modelo tradicionalmente mais utilizado não só em EF mas também noutras 

disciplinas, tem sido o MID – Modelo de Instrução direta. Este modelo defende a 

ideia de o professor ser um líder instrucional, onde os alunos têm pouca ou 

nenhuma autonomia nas tarefas. Aqui, o processo de ensino e aprendizagem é 
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centrado unicamente no docente, tendo o aluno um papel passivo durante toda a 

atividade.  

Todavia, a forma como os alunos aprendem tem vindo a modificar-se, o que 

acaba por influenciar também o modo como os professores transmitem os seus 

conhecimentos (Entwistle & Entwistle, 1991). Segundo a teoria construtivista, o 

conhecimento não faz parte de um mundo independente, está antes relacionado 

com o que fazemos no mundo real, com a forma como pensamos e lidamos com 

objetos físicos (von Glasersfeld, 1995). Assim sendo, o conhecimento é um 

processo cognitivo auto-organizado e isolado do cérebro humano, que acaba por 

ser uma construção mental através de todas as nossas experiências. Nesta teoria 

também se defende que o conhecimento é moldável e que, para a sua formação e 

desenvolvimento, é necessário que se desenrole interação social. Nas aulas, esta 

interação pode resumir-se às relações entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Inclusive, esta teoria alega que o professor deve ter em atenção tudo o que o aluno 

faz ou diz. Com isto, deparamo-nos com uma mudança de paradigma e uma 

evolução nas abordagens. Estas tendem a deixar de ser centradas nos 

professores, para passarem a centrar-se nos alunos.  

É neste contexto que surgem modelos de ensino como o MED – Modelo de 

Educação Desportiva (Siedentop, 2011) –, o qual foi desenvolvido com o objetivo 

de proporcionar experiências desportivas autênticas para todos os alunos no 

ambiente escolar. Várias são as suas finalidades: formar alunos desportivamente 

competentes (técnica, tática e estrategicamente), literatos (conhecedores dos 

valores e tradições do desporto, bem como os seus rituais e regras) e entusiastas 

(aqueles que participam de forma a valorizar, preservar e proteger a cultura 

desportiva). Este modelo não se mantém estático e inalterável; devemos reajustá-

lo de acordo com as necessidades específicas da turma (Silva, 2015). 

No que diz respeito ao MEP – Modelo de Ensino por Pares (Metzler, 2000) 

–, também este modelo é centrado no aluno e no desenvolvimento das suas 

habilidades sociais e cognitivas. Exemplo disso é a dinâmica das tarefas de ensino 

por pares, que possui grande influência no processo de aprendizagem dos alunos 

(Araújo, 2015). Através do trabalho a pares, os alunos têm como responsabilidade 

organizar e consolidar o seu conhecimento. Através deste modelo, os bons alunos 

podem evoluir ajudando os colegas com mais dificuldades. Este modelo é fácil de 

trabalhar quando se trata de conteúdos pouco complexos. Durante o trabalho a 

pares, apesar de um dos alunos estar “de fora” a avaliar e a ajudar o seu colega, 
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enquanto dá a sua instrução, também está num momento de aprendizagem. Ao 

estar a instruir consegue perceber todos os critérios de êxito e até mesmo os 

principais erros dos exercícios em questão. Certamente que, quando for ele a 

executar o movimento/exercício, terá um maior cuidado durante a sua prática. 

Outro aspeto relevante no MEP é a comunicação. Como é sabido, a comunicação 

estabelecida entre alunos é totalmente diferente, comparativamente com a 

comunicação entre professor-aluno. Através da linguagem própria entre alunos, a 

compreensão dos exercícios e das respetivas indicações torna-se mais fácil.  

No que concerne aos princípios do Assessment for Learning (AfL) (William, 

2011), os alunos são envolvidos no seu próprio processo de aprendizagem. A ideia 

é que os alunos sejam ativos na sua aprendizagem, dando-lhes a possibilidade 

(aos alunos) de ultrapassar as suas dificuldades, com a orientação do professor. 

Assim, o docente deixa de ser um transmissor de informações e atividades, para 

assumir um papel de facilitador. O AfL carateriza-se pela procura da interpretação 

da informação, seja ela utilizada pelos professores, ou pelos alunos.  

Quanto à sua aplicação, Chng e Lund (2018) criaram três estratégias a 

utilizar na aplicação do AfL, nomeadamente “teacher observation”, “self 

assessment” e “peer assessment”. De modo a que os alunos percebam o seu ponto 

de partida, as expectativas e o ponto de chegada, a observação do professor, ou 

“teacher observation”, requer que o mesmo observe o desempenho dos alunos e 

registe os seus resultados, para que os alunos a utilizem na melhoria da sua 

performance. No que diz respeito ao “self assessment”, ou avaliação pessoal e 

individual, pretende-se que os alunos efetuem a sua própria avaliação. Por último, 

mas não menos importante, encontra-se a avaliação por pares ou “peer 

assessement”, a partir da qual dois alunos veem o processo um do outro. As suas 

funções variam entre observador e observado, sendo que a tarefa do observador 

passa por analisar, registar e fornecer feedback ao observado.  

Não obstante, Chng e Lund (2018) lembram que estes princípios não serão 

produtivos sem processos de accountabillity. Segundo Graça e Mesquita (2015 b), 

os sistemas de accountabillity relacionam-se com a necessidade de os alunos 

“prestarem contas” na realização das tarefas, isto é, realizarem registos, 

apresentações, etc. 

No que diz respeito ao TGfU – Ensino do Jogo para a Compreensão (Bunker & 

Thorpe 1982) –, este modelo, pode ser enquadrado numa perspetiva de trabalho 

tático, como suporte essencial para a aprendizagem. Segundo Griffin e Butler 

(2005), o TGfU desenvolve-se com as seguintes premissas: 1) a seleção do tipo de 
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jogo; 2) a modificação do jogo por representação; 3) a modificação por exagero; e 

4) ajustamento da complexidade tática. Neste método, o jogo, objetivado numa 

forma modificada concreta, é a referência central para o processo de 

aprendizagem, sendo este a conferir coerência a tudo o que se faz de produtivo na 

aula (Graça & Mesquita, 2007). O papel do professor na aplicação deste modelo 

(Turner & Martinek, 1999) reside em: a) estabelecer a forma de jogo; b) observar o 

jogo ou a exercitação; c) juntamente com os alunos, investigar o problema tático e 

as potenciais soluções; d) observar o jogo e intervir para ensinar; e) intervir para 

melhorar as habilidades. Quanto ao foco didático, incide sobre a apreciação dos 

aspetos constituintes do jogo; sobre a tomada de consciência dos princípios táticos 

do jogo; sobre a tomada de decisão do que fazer e como fazer nas diferentes 

situações de jogo; sobre a exercitação das habilidades necessárias à melhoria da 

performance no jogo; e, finalmente, sobre a integração dos aspetos técnicos e 

táticos necessários à melhoria da performance no jogo. 

 

4.1.3. As turmas partilhadas (2º, 4º e 5º anos) 
 

No decorrer das primeiras semanas de aulas, conhecemos as duas turmas do 

1º ciclo com que iríamos trabalhar (2º e 4º anos). Sendo duas turmas com faixas 

etárias distintas, estas possuíam algumas caraterísticas diferentes também.  

A turma de 2º ano era constituída por vinte alunos, nomeadamente doze 

meninas e sete meninos. A média de idades era de sete anos. A turma era muito 

heterogénea, revelando comportamentos e níveis motores diferentes entre os 

alunos.  

A turma de 4º ano era constituída por vinte e seis alunos, nomeadamente 

dezoito meninas e oito meninos. A turma apresentava diferentes níveis de trabalho, 

mas na sua grande maioria os alunos eram bastante empenhados e interessados 

na realização de todas as tarefas propostas. Existia uma aluna que beneficiava de 

medidas universais seletivas, mas sempre realizou as aulas e acompanhou os seus 

colegas de forma integrada, realizando todas as atividades de forma normal.  

Os alunos de ambas as turmas demonstravam bastante gosto pelas aulas e 

isso era replicado na sua entrega e realização dos exercícios em todas as aulas.  
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As aulas com ambas as turmas eram realizadas quinzenalmente, isto de forma 

a que as duas turmas tivessem uma hora de aula quinzenal, em vez de meia hora 

por semana. Esta estratégia permitiu uma maior rentabilização do tempo de aula. 

As aulas começaram por ser realizadas no recreio da escola, porém, devido às 

obras que estavam a ser implementadas, o espaço ficou reduzido, dificultando a 

prática, tal como as condições climatéricas que, por vezes, também não ajudavam. 

Para solucionar o problema, as aulas passaram a ser lecionadas nas instalações 

(sala pavilhão) dos Bombeiros de Espinho. A deslocação da escola até ao local era 

feita a pé e acompanhada pelos três EE, pela PC e a professora dos respetivos 

alunos. Quando necessário, havia uma funcionária para auxiliar e acompanhar a 

deslocação.  

Em termos de conteúdos previstos e planeados para as duas turmas, ao longo 

do ano letivo foram abordadas todas as áreas das Atividades Físicas, 

designadamente, as Perícias e Manipulações, os Deslocamentos e Equilíbrios, e 

os Jogos. Os jogos propriamente ditos foram: a “apanhada”, o “mata”, o “bowling”, 

a “macaca” e o “quadrado”. Também se ensinou uma pequena coreografia. Além 

destes módulos, abordámos a ginástica de solo, os elementos simples, como o 

rolamento à frente e a roda. 

A turma partilhada do 2º ciclo correspondia a uma turma de 5º ano de 

escolaridade. No primeiro período, esta turma foi observada e auxiliada em alguns 

momentos pelos EE, de modo a emitir alguns feedbacks e a organizar os 

exercícios. Deste modo, estava a preparar-se o segundo período, cuja lecionação 

das aulas estava prevista ser da nossa responsabilidade. A turma era constituída 

por vinte e oito alunos, sendo doze rapazes e dezasseis raparigas. As aulas desta 

turma decorriam no período da manhã em dois dias da semana (uma aula de 

noventa minutos à terça e uma aula de quarenta e cinco minutos à quinta-feira). Os 

alunos eram extremamente empenhados e interessados; era uma turma impecável, 

era a turma perfeita que qualquer professor gostaria de ter, pois os alunos eram 

muito interessados, empenhados e ao nível das habilidades motoras também eram 

bastante bons. Durante o ano letivo, os EE abordaram quatro modalidades e 

lecionaram um total de trinta e sete aulas, como é possível verificar no quadro 1.  

Quadro 1: Distribuição das modalidades lecionadas à turma partilhada ao longo 

do ano letivo 

Período Modalidade Aula de 90` Aula de 45` 

2º Ginástica 6 0 
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Rugby 0 6 

Dança 0 4 

Andebol 4 0 

3º  Ensino à distância  9 (assíncronas) 8 (síncronas) 

 

As aulas assíncronas eram de trabalho autónomo dos alunos, tendo como base 

o trabalho realizado nas aulas síncronas, completando assim o trabalho dos alunos 

e mantendo-os o mais possível ativos. As aulas síncronas foram de extrema 

importância, tendo sido valorizadas quer pelos alunos, quer pelos encarregados de 

educação, que não se cansaram de elogiar o trabalho desenvolvido. Nestas aulas 

foram realizadas atividades de cariz prático, mais concretamente exercícios de 

condição física. Estes exercícios foram realizados através da adaptação de dois 

jogos de tabuleiro já existentes, nomeadamente o monopólio adaptado e o jogo da 

glória. Para a sua realização foram adotadas as seguintes estratégias: divisão da 

turma em dois grupos (por ordem alfabética); como o número de alunos de ambos 

os sexos, era equilibrado, optou-se pela divisão de rapazes contra raparigas, 

criando assim uma competição saudável aliada ao exercício físico, o que motivou 

os alunos. Os exercícios foram realizados em tempo real, sendo acompanhados 

por feedbacks mediante o visionado. Deste modo, os alunos tinham elementos para 

o seu posterior trabalho autónomo.  

 

4.1.4. A turma residente  
 

A turma residente era uma turma de 10º ano, do curso Científico 

Humanístico de Línguas e Humanidades. Esta era constituída por vinte e nove 

alunos, sendo vinte e um do sexo feminino e oito do sexo masculino.  

A turma do 10º ano, que ficou sob a minha responsabilidade, foi a primeira 

com que tomei contacto e com a qual consegui criar uma relação de afetividade. 

Era constituída por alunos simpáticos, carinhosos e ajuizados e, devido ao meu 

constante interesse de os conhecer pessoalmente, o afeto foi crescendo. Quanto 

ao desenvolvimento cognitivo, a turma apresentava pouca capacidade crítica e 

dificuldade em perceber todos os exercícios apresentados e os seus objetivos.  

Apesar de apresentarem diferenças notórias ao nível das habilidades 

motoras, os alunos conseguiram, na sua grande maioria, superar as suas 

dificuldades. Contudo, eram alunos que não tinham interesse em todas as 

disciplinas e nem sempre se preocupavam ou valorizavam o exercício físico. Por 
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esse motivo, foi necessário aumentar a comunicação e o trabalho com eles, para 

que no final conseguíssemos mudar a perspetiva, visão e interesse para a sua vida 

futura.  

Do ponto de vista da aptidão física, os resultados obtidos na realização dos 

testes Fit Escola na turma residente estão expressos no anexo 1.  

Os resultados apresentados pela turma são satisfatórios, mas existem 

alunos fora dos valores normativos de referência em alguns dos testes realizados, 

tais como: quinze alunos no teste de flexibilidade dos Membros Inferiores e oito 

alunos com bastantes dificuldades nas flexões. Na impulsão horizontal não existe 

nenhum aluno dentro dos valores normativos e em contrapartida todos os alunos 

realizam abdominais com facilidade e estão dentro dos padrões. Com o decorrer 

das aulas é esperado que os alunos melhorem a sua aptidão física, isto porque em 

todas as aulas estarão presentes exercícios de condição física. 

Sob o ponto de vista da cultura desportiva, os alunos foram evoluindo com 

o decorrer do ano letivo de forma continua, porém os conhecimentos da área ainda 

prevalecem parcos.  

No término do ano, as minhas rosas (alunos), que formavam a turma 

residente, quando questionados, de forma anónima, sobre a EF, processos e 

dinâmicas experienciados ao longo do ano, evidenciaram as seguintes perspetivas:  

“De modo geral, o que mais te motiva nas aulas de EF?” 

“A professora em si. Sempre está presente quando preciso e procura 

entender a mentalidade de cada aluno, sublinhando as suas capacidades e 

não os deixando desistir”; “Pensar que tenho de melhorar, aula após aula”; 

“Eu sempre gostei da disciplina, mas neste ano em especifico, aquilo que 

mais me motivou foi a forma como a professora dava as aulas”. (aluno 2)  

Para além das caraterísticas anteriormente mencionadas, a turma valorizava 

o trabalho de grupo. Evidência disso são os resultados obtidos nas modalidades de 

ginástica e dança, que se podem verificar mais à frente neste relatório.  

Na pergunta do questionário: “Qual a tua opinião sobre a avaliação dos 

conceitos psicossociais (atitudes e valores) no final de todas as aulas? (é ou não 

importante, porquê, quais as vantagens e desvantagens)?”, obtive as seguintes 

respostas: 

“Honestamente, no início do ano achava que a avaliação dos conceitos 

psicossociais era uma ação desnecessária. Porém, ao longo do decorrer das 

aulas fui mudando a minha opinião em relação a esse assunto. Acho que 
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sim, que é importante tanto para os alunos como para os professores em 

causa. A nós, alunos, faz-nos refletir no final de cada aula as atitudes e os 

comportamentos que tivemos para com os nossos colegas ou professora. E 

para os professores penso que seja um bom método para, no final de cada 

período, ver a evolução dos alunos nesse aspeto, que é tão importante e por 

vezes não lhe damos o merecido valor” (aluno 2)   

“É importante fazer uma avaliação no final da aula para que, na próxima, 

estejamos conscientes do que devemos de melhorar para que no final 

alcancemos os nossos objetivos” (aluno 3) 

“Acho algo essencial, pois pode-se refletir acerca daquilo que fizemos 

naquele espaço de tempo e de que forma podemos progredir a partir daí” 

(aluno 5)  

“Sim, considero importante a avaliação dos conceitos psicossociais, pois 

acho que assim podemos aprender alguma coisa com isso, e termos mais 

disciplina nas aulas de Educação Física, já que a maioria das pessoas 

encara esta aula como sendo uma aula pouco importante e que não há 

regras, mas na realidade elas existem e são para cumprir. Por isso, acho 

importante a avaliação destes conceitos, principalmente para ver se 

aprendemos alguma coisa com isto” (aluno 7) 

 

4.2. Acerca do processo de Planeamento 
 

A primeira fase do processo de organização e gestão do ensino e 

aprendizagem foi a do planeamento, que define as suas componentes do processo 

nos diferentes níveis da sua realização (Rosa, 2015). Planeamento é, assim, o ato 

de delinear ou até mesmo preparar decisões para alcançar os objetivos definidos, 

tendo como propósito melhorar o uso e gestão dos recursos, bem como a qualidade 

dos ambientes naturais e sociais. Por conseguinte, é essencial que o professor 

tenha os seus Planos de Aula (PA), Unidades Didáticas (UD), entre outros 

documentos, bem planeados e organizados, o que lhe concede mais segurança, 

confiança e conhecimento relativamente ao seu trabalho. Por conseguinte, a 

preparação do ano letivo iniciou-se com a análise de vários documentos, 

relativamente à caraterização do meio e da escola, do Programa Nacional de 

Educação Física (PNEF), das Aprendizagens Essenciais e das decisões do Grupo 

de EF. Posteriormente, foi importante a elaboração do Plano Anual e das UD tendo 

por base o Modelo de Estrutura e Conhecimento (MEC) (Vickers, 1990) para a 

organização das diferentes modalidades. Este instrumento está dividido em 

diferentes módulos, que servem de estratégia ao professor para estruturar e 
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melhorar a eficácia do seu ensino, sendo, portanto, necessária toda uma 

organização que sustente a sua aplicação no terreno. 

Para todas as modalidades foi realizada uma avaliação diagnóstica na 

primeira aula dedicada a essa mesma UD, durante a qual procurei perceber os 

diferentes níveis existentes, conseguindo, deste modo, preparar uma melhor 

planificação para cada UD. A planificação das unidades didáticas foi efetuada 

conforme os resultados obtidos através da avaliação diagnóstica, pois só assim 

conseguiria direcionar o ensino para a aprendizagem dos alunos. Com a realização 

do MEC, para cada modalidade desportiva, consegui planear de uma forma 

estruturada e organizada o que se iria executar e lecionar ao longo das aulas. 

O plano de aula (PA) é crucial no processo de ensino e aprendizagem (H. R. 

G. da Silva, Gonçalves & Azevedo, 2017). Na verdade, o plano de aula é um 

recurso fundamental para todos os professores, uma vez que os conteúdos de 

ensino devem ser alvo de uma reflexão cuidada e antecipada. Um PA deve conter, 

ainda que de maneira resumida, as decisões pedagógicas do professor a respeito 

do que ensinar, como ensinar e como avaliar o que ensinou, durante a respetiva 

aula (Bento, 2003). Para tal, um plano deve corresponder aos seguintes princípios: 

coerência e unidade; continuidade e sequência; flexibilidade; objetividade e 

funcionalidade, e precisão (Conceição, 2009). Todavia, é necessário que o 

professor compreenda que o PA funciona apenas como um guia que o conduzirá 

durante as suas aulas, dando-lhe uma previsão de tudo o que será feito dentro da 

própria aula e o tempo utilizado para cada atividade. 

Através do PA, consegui planificar vários aspetos ao pormenor, como por 

exemplo, o controlo e organização da aula, os grupos a serem formados, a gestão 

do espaço e do material e até mesmo prevenir certas situações inesperadas 

durante a própria prática. Existem vários modelos que podem ser utilizados na 

estruturação de um plano, no entanto, escolhi o mais comum, o modelo tripartido, 

que consiste na divisão da aula em três momentos articulados, de forma coerente: 

parte inicial, parte fundamental e parte final (Sequeira, 2004).  

Segundo o mesmo autor, a parte inicial da aula (dez a vinte e cinco por cento 

do tempo de aula) detém dois objetivos: a criação de um clima pedagógico 

favorável e a preparação funcional do organismo. A parte fundamental da aula 

(cinquenta a setenta por cento do tempo de aula) é a mais longa da aula. Nesta 

parte, normalmente são lecionados novos conteúdos, exercitados, consolidados e 

aperfeiçoadas as matérias já conhecidas. Nesta fase da aula, são também 
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desenvolvidas as capacidades motoras coordenativas e condicionais. Porém, 

acredito que seja possível trabalhar estas mesmas capacidades durante toda a 

aula. Relativamente à parte final da aula, procurei acabar a aula sempre com 

situações de jogo. Na minha perspetiva, o jogo não só traz motivação aos alunos, 

como fortalece a consolidação dos aspetos técnicos e táticos. Outro aspeto 

relevante é que o jogo é um auxiliar do professor, uma vez que este consegue 

avaliar de forma mais prática o conhecimento dos alunos adquirido ao longo das 

aulas.  

 

4.3. A edificação dos diferentes níveis de planeamento  
 

 

No que se refere ao Plano Anual, este documento foi um dos primeiros a 

ser organizado no início do ano letivo, e nele foi explicitado todo o projeto 

relacionado com as UD, isto é, todas as modalidades desportivas que seriam 

lecionadas em cada período letivo.  

Após a realização do plano anual, considerámos por bem preparar o MEC 

para cada modalidade desportiva. Este documento contribui para o sucesso do 

percurso do docente, pois é através deste que se consegue planear de uma forma 

estruturada e organizada o que se vai executar e lecionar ao longo das aulas de 

cada modalidade desportiva. Pode, também, ser aplicado em todos os desportos, 

quer individuais quer coletivos, podendo ser modificado ao longo da modalidade. 

A aplicação deste e de outros modelos de ensino deve ser coadjuvada com 

uma análise e avaliação contínua da ação pedagógica. Ou seja, antes de aplicar é 

fundamental saber em que nível os alunos se encontram, não apenas para 

determinar o ponto de partida, mas também para ter uma ideia clara e objetiva 

acerca da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Por conseguinte, existem 

diversas formas de avaliação, com propósitos distintos, dependendo da fase de 

implementação, quer do modelo de ensino em particular, quer do processo de 

ensino-aprendizagem, em geral. Na verdade, a avaliação é um processo contínuo 

e sistemático de recolha de informação e um bom princípio de tomada de decisões, 

pois permite que o professor aperfeiçoe e adapte o seu ensino e planeamento, ao 

nível e às necessidades dos alunos. 

Segundo Araújo (2017), a aptidão física, os conhecimentos e as atividades 

físicas são os grandes constituintes dos critérios de avaliação na Educação Física. 
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De todos os parâmetros, destaco os conhecimentos, pois foi o mais desafiante para 

mim. 

 

4.3.1. Atividades físicas 

Na turma residente (10º ano), as modalidades a lecionar foram divididas por 

período letivo (quadro 2). Assim, o voleibol, atletismo, basquetebol e badminton 

ficaram no primeiro período; a ginástica, natação, andebol e dança no segundo 

período; e o futebol e voleibol no terceiro período. Além das modalidades referidas, 

também seriam realizados, no primeiro e terceiro períodos, os testes de atividade 

e aptidão física.  

 

Quadro 2: Distribuição das modalidades durante o ano letivo 

Período Modalidade Aula de 90` 

1º 

Voleibol 6 

Atletismo 4 

Badminton 6 

Basquetebol 5 

2º 

Ginástica 6 

Natação 6 

Dança 7 

Andebol 2 

3º 
Futebol  8 

Voleibol  7 

 

Devido às circunstâncias do Covid19, as aulas da parte final do 2º período e 

do 3º período tiveram que ser realizadas através do ensino à distância, o que não 

permitiu a repetição dos testes de aptidão física (FIT ESCOLA). 

 

4.3.2. Conhecimentos (cultura desportiva) 
 

A componente da cultura desportiva nas aulas de EF está incorporada nos 

Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), sendo também deveras 

relevante. Uma das estratégias adotadas para dar continuidade ao trabalho a 

desenvolver durante todo o ano letivo, foi a elaboração de um planeamento anual 

da mesma, consoante cada modalidade, tal como podemos ver no quadro 3. O 
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planeamento foi elaborado em núcleo de estágio, promovendo assim o trabalho 

cooperativo e partilha de ideias e informações entre todos.  

 

Quadro 3: Conteúdos associados à cultura desportiva 
C

u
lt

u
ra

 d
e

s
p

o
rt

iv
a

 

 Voleibol Atletismo Basquetebol Badminton Ginástica Natação Andebol Futebol 

História Contextualização histórica da modalidade com a atualidade 

Regulamento Regras relativas à modalidade e à aula 

Terminologia Terminologia técnica e tática da modalidade 

Arbitragem Sinalética da modalidade X X 
Sinalética da 
modalidade 

 

 

4.3.3. Aptidão física  
 

A componente da condição física nas aulas de EF faz parte dos PNEF e é de 

extrema importância. Uma das estratégias adotadas para dar continuidade ao 

trabalho a desenvolver durante todo o ano letivo, foi a elaboração de um 

planeamento anual de aptidão física tendo por base as Aprendizagens Essenciais 

e os resultados obtidos pelos alunos nos testes iniciais, tal como podemos ver no 

quadro 4.  

 

Quadro 4: Bateria de exercícios para trabalhar a aptidão física 

Exercícios 

Meio agachamento Agachamento isométrico 

Lunge alternado Lunge Unilateral 

Jumping Jack Lateral Jumping Jack Frontal 

Burpees Flexão de braços 

Swing Kettlebel Agachamento no Bosu 

Saltos à corda Prancha toca ombros 

Prancha frontal isométrica Prancha lateral isométrica 

Hiperextensão lombar Abdominais 

Tricípites no banco Mountain Climbers 

Elevação Alternada de Membros 

(4 Apoios) 
Skippings 

 



73 
 

A presente bateria de exercícios pretendia dar resposta ao desenvolvimento 

das diferentes capacidades motoras das várias turmas em que seria aplicado. 

Nesse sentido, foram selecionados exercícios para cada aula, a fim de desenvolver 

a condição física de forma equilibrada, isto é, de forma as várias capacidades 

motoras solicitadas na respetiva modalidade.  

De salientar que, na seleção dos exercícios, foi tido em conta o contexto do 

espaço em que seria aplicado, o material disponível e adequação à faixa etária dos 

alunos. Além disso, em termos de densidade e volume aplicados, pensamos que o 

mais aconselhável seria no máximo sete exercícios, que trabalhassem grupos 

musculares distintos, cujo tempo de execução fosse de 45 segundos e o repouso 

15 segundos. 

Tal como noutras matérias e unidades didáticas, o planeamento para 

desenvolver a aptidão física foi elaborado em núcleo de estágio, promovendo assim 

o trabalho cooperativo e partilha de ideias e informações entre todos. Existem dois 

tipos de capacidades motoras, mais concretamente as capacidades condicionais e 

as capacidades coordenativas, que no processo de planificação tiveram diferentes 

ênfases e expressões por modalidade, conforme podemos observar nos quadros 5 

e 6.  
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Quadro 5: Capacidades condicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Condicionais 

 Voleibol Atletismo Basquetebol Badminton Ginástica Natação Andebol Dança Futebol 

R
e
s
is

tê
n

c
ia

 

Capacidade de 
realizar as 

habilidades motoras 
durante a totalidade 

do jogo 

Capacidade de 
manter a corrida 
durante um longo 
período (mín. 10 

minutos) 

Capacidade de realizar as habilidades 
motoras durante a totalidade do jogo 

 
Capacidade de realizar as habilidades 
motoras durante a totalidade do jogo 

 
Capacidade de realizar as 

habilidades motoras 
durante a totalidade do jogo 

F
o

rç
a
 

E
x
p

lo
s
iv

a
 Capacidade de 

realizar 
deslocamentos 

curtos rapidamente e 
saltos 

Capacidade de 
realizar arranques e 

saltos 

Capacidade de realizar deslocamentos curtos rapidamente e 
saltos 

 
Capacidade de realizar 
deslocamentos curtos 
rapidamente e saltos 

 
Capacidade de realizar 
deslocamentos curtos 
rapidamente e saltos 

V
e
l.

 
R

e
a

ç
ã

o
 Capacidade de 

reagir à trajetória da 
bola e deslocar 

antecipadamente 

 
Capacidade de reagir à trajetória da 

bola e deslocar antecipadamente 
  

Capacidade de reagir à 
trajetória da bola e deslocar 

antecipadamente 
 

Capacidade de reagir à 
trajetória da bola e deslocar 

antecipadamente 

V
e
l.

 
M

á
x
im

a
 

 
Capacidade de atingir velocidade máxima 

num deslocamento 
     

Capacidade de atingir 
velocidade máxima num 

deslocamento 

F
le

x
. 

D
in

â
m

ic
a

 

Capacidade de realizar movimentos de grande 
amplitude de forma dinâmica 

 
Capacidade de realizar movimentos de 

grande amplitude de forma dinâmica 
  

Capacidade de realizar 

movimentos de grande 
amplitude de forma 

dinâmica 

 

F
le

x
. 

E
s
tá

ti
c
a

 

    

Capacidade de realizar 
movimentos de grande 

amplitude de forma 
estática 

  

Capacidade de realizar 
movimentos de grande 

amplitude de forma 
estática 
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Quadro 6: Capacidades coordenativas 

 

Capacidades Coordenativas 

 Voleibol Atletismo Basquetebol Badminton Ginástica Natação Andebol Dança Futebol 

D
e
s
tr

e
z
a
 

G
e
ra

l Capacidade de 
realizar 

habilidades de 
grande precisão 

 Capacidade de realizar habilidades de grande precisão  
Capacidade de realizar 
habilidades de grande 

precisão 
 

Capacidade de realizar 
habilidades de grande 

precisão 

O
ri

e
n

ta
ç
ã

o
 

E
s
p

a
c
ia

l 

Capacidade de 
se enquadrar no 
espaço, com os 
outros e com as 

trajetórias da 
bola 

 

Capacidade de se 
enquadrar no 

espaço, com os 
outros e com as 

trajetórias da bola 

Capacidade de se 
enquadrar no 

espaço, com os 
outros e com as 

trajetórias do 
volante 

  
Capacidade de se enquadrar 
no espaço, com os outros e 
com as trajetórias da bola 

Capacidade de se 
enquadrar no espaço e com 

os outros 

Capacidade de se enquadrar 
no espaço, com os outros e 
com as trajetórias da bola 

C
o

o
rd

e
n

a
ç
ã

o
 

 

Capacidade de 
coordenar a ação de 
diferentes segmentos 
corporais de forma a 

produzir máxima 
velocidade 

  

Capacidade de 
coordenar a ação de 
diferentes segmentos 
corporais de forma a 
produzir as formas 

pretendidas 

Capacidade de 
coordenar a ação 

de diferentes 
segmentos 

corporais de forma 
a produzir máxima 

velocidade 

 

Capacidade de coordenar a 
ação de diferentes 

segmentos corporais de 
forma a produzir as formas 

pretendidas 

 

R
it

m
o

 

Capacidade de 
perceber e 

enquadrar-se na 
estrutura 

temporal do jogo 

Capacidade de 
potenciar a eficácia dos 

movimentos através 
dum ritmo ótimo 

 

Capacidade de 
perceber e 

enquadrar-se na 
estrutura temporal 

do jogo 

 

Capacidade de 
potenciar a 
eficácia dos 
movimentos 

através dum ritmo 
ótimo 

 

Capacidade de perceber o 
ritmo de música e 

enquadrar os movimentos 
com o mesmo 

 

E
q

u
il

íb
ri

o
 

Capacidade de manter o corpo equilibrado 
em situações de suspensão corporal 

  

Capacidade de 
manter o corpo 
equilibrado em 

situações de 
suspensão corporal 

Capacidade de 
manter o equilíbrio 

perante a 

adversidade criada 
pelo meio aquático 

 

Capacidade de manter o 
corpo equilibrado em 

situações de suspensão 

corporal 
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4.3.4. Conceitos psicossociais  
 

A relação entre o professor e os alunos é uma relação pedagógica, que 

quando positiva, favorece imenso o processo de ensino-aprendizagem (Almeida et 

al., 2013). Existem autores que reforçam a importância desta ideia, principalmente 

no contexto de estágio, afirmando que a relação que é estabelecida nas aulas 

potencia o crescimento de todos. A título de exemplo, Henrique e Januário (2009) 

reforçam a importância da auto perceção de competência no interesse e na 

persistência do aluno na concretização da aprendizagem. Atendendo ao perfil dos 

alunos e da turma (conforme dados apresentados na caraterização da turma), as 

decisões relativas a esta planificação foram materializadas ao longo das diversas 

modalidades (ver quadro 7), procurando conjugar as necessidades de cada turma 

e as caraterísticas de cada modalidade. 

 

Quadro 7: Conceitos psicossociais enfatizados nas diversas modalidades 

Modalidades 
/ 

Conceitos 
psicossociais 

Voleibol Atletismo Basquetebol Badminton Ginástica Natação Andebol Dança Futebol 

 
 

Respeito 

O aluno deve ter respeito pelas indicações e 
decisões do professor ou do colega. 

O aluno 
deve ter 
respeito 

pelas 
indicações 
e decisões 

do 
professor 

ou do 
colega. 

O aluno deve ter 
respeito pelas regras 
estabelecidas e pela 
integridade física dos 

colegas. 

O aluno 
deve ter 
respeito 

pelas 
indicações 
e decisões 

do 
professor 

ou do 
colega. 

O aluno deve 
ter respeito 
pelas regras 

estabelecidas. 

O aluno 
deve ter 
respeito 

pelas 
indicações 
e decisões 

do 
professor 

ou do 
colega. 

 
 
 

Cooperação 

O aluno 
deve 

cooperar 
com os 

colegas nos 
exercícios/ 
jogos de 

cooperação. 

O aluno 
deve 

cooperar 
com os 

colegas nas 
correções e 
nas ajudas. 

Na 
arrumação 

e 
preservação 
do material. 

Na 
segurança 

de si 
mesmo e 
dos seus 
colegas. 

O aluno deve cooperar com 
os colegas nos exercícios/ 

jogos de cooperação. 

O aluno 
deve 

cooperar 
com os 

colegas nas 
correções e 
nas ajudas. 

Na 
arrumação 

e 
preservação 
do material. 

Na 
segurança 

de si 
mesmo e 
dos seus 
colegas. 

 

O aluno 
deve 

cooperar 
com os 

colegas nos 
exercícios/ 
jogos de 

cooperação. 

 

O aluno 
deve 

cooperar 
com os 

colegas nos 
exercícios/ 
jogos de 

cooperação. 

Responsabilidade 
/ 

Empenho 

O aluno deve ter consciência que é responsável pela sua própria evolução, mediante o seu empenho durante as aulas; 
Também deve perceber que as suas ações têm repercussões no ambiente de aprendizagem e consequentemente na evolução dos 

colegas. 

 
Disciplina 

O aluno deve cumprir com o regulamento pré-estabelecido e transmitido no início do ano, bem como as regras de socialização inerentes 
à sociedade. 

 
Autonomia 

O aluno deve demonstrar interesse e envolvimento na sua aprendizagem, tomando iniciativa de explorar ao máximo o espaço dado nas 
situações de aprendizagem. 
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4.3.5. A planificação da UD e das aulas 
 

No que se concerne às UD, estas foram planeadas conforme o número de 

aulas para cada uma das modalidades e de acordo com os objetivos e normas dos 

programas nacionais e das aprendizagens essenciais dos respetivos anos (5º e 10º 

ano). Mediante as caraterísticas apresentadas e conforme as instalações e material 

disponível na instituição, foi decidido em núcleo de estágio quais as modalidades a 

serem abordadas e em que período. Todas as UD foram planeadas e ajustadas no 

decorrer das mesmas, mediante as respostas dos alunos aos objetivos propostos 

em cada uma das aulas (ver exemplo de uma UD de ginástica em anexo 2).  

No decorrer da lecionação de algumas UD, tal como aconteceu nas 

correspondestes modalidades coletivas, surgiram algumas dificuldades. Assim, foi 

necessário investir na pesquisa autónoma de mais informação, de modo a melhorar 

a sua planificação e respetiva lecionação.  

Por último, ao nível da planificação das aulas, as maiores dificuldades 

reportaram-se ao nível da definição dos objetivos específicos para cada exercício. 

A reflexão em núcleo de estágio ajudou bastante a ultrapassar essa dificuldade, 

sendo mais visível nas modalidades coletivas, pois é onde me sinto menos à 

vontade. As modalidades como dança, ginástica e natação foram aquelas em que 

senti menos dificuldades, pois também tinha um gosto superior e mais forte por 

elas. 

 

4.3.6. O processo de avaliação 

 

Uma das fases da elaboração do processo de organização e gestão do 

ensino e aprendizagem é relativa à avaliação dos alunos e esta é uma parte 

imprescindível no processo educativo. Reconhecer o ponto de situação dos alunos 

nas nossas aulas é fundamental para compreendermos se o processo de ensino-

aprendizagem está a ser ou não produtivo. A avaliação tem, portanto, um enorme 

papel na progressão do aluno, tendo em conta os nossos objetivos como 

professores e os dos alunos. 

De acordo com a experiência adquirida, decidi adotar um método de avaliação 

alinhado com a cultura e com o contexto escolar, que fosse simples, claro e objetivo 

de concretizar durante a lecionação das aulas. Este ano letivo optámos por recorrer 
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não só às modalidades de avaliação diagnóstica e sumativa, mas também à 

avaliação formativa em todas as modalidades.  

As avaliações diagnósticas, realizadas no início de cada unidade didática, 

tinham como objetivo compreender qual o nível de desempenho motor de cada 

aluno, relativamente a uma modalidade desportiva específica. Nesta avaliação, em 

todas as modalidades, foram observadas e analisadas as habilidades técnicas e 

táticas dos alunos, recorrendo maioritariamente ao jogo, no caso dos desportos 

coletivos.  

Por outro lado, as avaliações sumativas, efetuadas na última aula de cada 

unidade de ensino, tinham como propósito analisar a evolução dos alunos desde a 

primeira até à aula última, isto é, perceber se os alunos estavam a alcançar os 

objetivos previstos. Não obstante, entre estas avaliações foi importante termos uma 

noção da evolução do conhecimento dos nossos alunos e da forma como eles 

compreenderam, exercitaram e consolidaram os conteúdos lecionados ao longo do 

ano, sendo, portanto, a avaliação formativa foi essencial neste âmbito. Para além 

da avaliação realizada pelo professor, os estudantes realizaram a sua 

autoavaliação na última aula de cada período, através do preenchimento de uma 

ficha, com os respetivos domínios a avaliar. Com o decorrer das aulas, o processo 

de autoavaliação dos alunos foi mais valorizado na avaliação formativa, colocando, 

assim, os alunos com um papel regulador no processo de avaliação das suas 

aprendizagens. Os EE, juntamente com a PC, discutiram as classificações em 

conjunto, chegando sempre a um consenso. 

 

4.3.7. As preocupações iniciais ao nível da intervenção pedagógica  
 

Depois de refletir sobre o planeamento desenvolvido durante a minha PES, 

é importante refletir sobre a realização da prática, isto é, o processo pelo qual 

passei a aplicar o planeamento anteriormente elaborado em ocasiões práticas e 

reais de contexto escolar. Foi neste processo que tentei intervir com a finalidade da 

formação holística dos meus alunos. Por conseguinte, é relevante descrever a 

minha experiência vivenciada nas quatro dimensões de intervenção pedagógica, 

mormente a Instrução, a Gestão, a Disciplina e o Clima de aula. 

No que diz respeito à Instrução, esta é uma componente que está presente 

na relação professor-aluno. É uma ação do professor que motiva e transmite ao 

aluno informações sobre as atividades propostas (Sequeira, 2004). A instrução 
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abrange vários pontos, sendo caraterizada por dois pontos cruciais: a comunicação 

(que tem a ver com a projeção de voz, clareza e objetividade, a explicação inicial 

da aula e de cada exercício, e a interação com os alunos) e o domínio dos 

conteúdos (ao nível da explicação inicial, da demonstração dos exercícios, da 

definição das componentes críticas e dos feedbacks transmitidos), nos quais, 

inicialmente, senti algumas dificuldades. No entendimento de Quina (2009, p. 90). 

“A instrução é um comportamento de ensino através do qual o professor 

motiva e transmite ao aluno informações sobre as atividades objeto de 

aprendizagem, nomeadamente sobre “o quê, o como e o porquê fazer” (…)”  

De facto, enquanto professores estamos em constante processo de 

aprendizagem, através do qual somos diariamente instruídos pelas pessoas que 

nos rodeiam, incluindo os próprios alunos (Linha, 2016). Tendo esta ideia em 

consideração, fui desenvolvendo a minha autoconfiança e a minha prestação, não 

só em termos de comunicação, mas também no domínio dos conteúdos. Procurei 

sempre realizar a introdução da aula, de forma a apresentar os 

exercícios/conteúdos de aprendizagem aos alunos.  

Este processo de transformação está espelhado nos excertos a seguir 

apresentados: 

“Considero que todas as semanas são uma nova etapa e com ela vem uma 

nova aprendizagem. O estágio para mim está a ser um crescimento prático” 

– (Reflexão da semana, nº 4, 1º período). 

“O estágio é um percurso que estou a gostar bastante e que sinto que cada 

dia, cada aula, cada semana é uma evolução e uma melhoria, quer no 

planeamento das aulas, quer na construção do esquema da aula, quer na 

instrução, quer na gestão e dinâmica da aula.” - (Reflexão da semana, nº 18, 

2º período). 

“No que diz respeito aos alunos, estes já têm hábitos de trabalho pré-

definidos do 1º período e essas rotinas são um aspeto bastante positivo.” - 

(Reflexão da semana, nº 17, 2º período). 

A certa altura, senti que a comunicação era um dos meus pontos fortes neste 

papel de futura professora.  

“Na turma partilhada (5º ano), os alunos utilizam bastante o questionamento, 

quando têm dúvidas ou quando pensam ser realizado o exercício de outra 
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forma. Estes são bastantes comunicativos e pertinentes nas perguntas 

colocadas.” - (Reflexão da semana, nº 21, 2º período). 

 

Não só conseguia transmitir as informações aos alunos, como os conseguia 

motivar, por vezes através de algumas brincadeiras. Em termos de domínio dos 

conteúdos, optei sobretudo pela pesquisa de mais conhecimento através de livros, 

no caso das modalidades coletivas, assim como com os meus colegas EE e PC. 

Esta procura pelo conhecimento fez com que eu me sentisse muito mais à vontade 

nas minhas aulas, o que terá contribuído para um melhor ensino. 

Para além disso, tive particular cuidado em desenvolver a minha 

competência na monitorização da atividade (observação do erro e emissão do 

feedback), assim como na instrução na aula. No que concerne ao erro, é importante 

que o professor o reconheça como algo a trabalhar e não apenas como algo 

negativo, isto é, o erro deve ser visto de forma construtiva e natural no processo de 

crescimento e aprendizagem, e não como uma ferramenta de exclusão (Nogaro & 

Granella, 2004). No entanto, também não deve ser ignorado pelo professor.  

“Relativamente ao comportamento motor dos alunos, de uma forma geral, 

há que continuar a trabalhar e a estimular os alunos, atribuindo às diferentes 

situações de aprendizagem maior tempo de exercitação, conferindo-lhes 

assim o tempo essencial para que haja de facto aprendizagens 

significativas.” - (Reflexão da semana, nº 17, 2º período). 

É fundamental que o professor esteja atento a todos os alunos, de modo a 

identificar a maior parte dos erros e a intervir rapidamente. Se deixarmos que os 

alunos executem e repitam o erro, posteriormente será mais complicado a correção 

por parte do aluno. É, igualmente, importante que se promova um “feedback” 

constante entre aluno e professor, que permita o desenrolar de um processo 

reflexivo não só do professor mas também do aluno, de forma a que este consiga 

analisar o que é ou não capaz de fazer, compreender as suas dificuldades e 

encontrar soluções para ultrapassar todos os obstáculos (Avões, 2015).  

A gestão é outro ponto fulcral neste tema. A dimensão organizacional inclui 

todas as medidas que têm como objetivo melhorar a qualidade de gestão do tempo, 

dos espaços, dos materiais e da formação e movimentação dos grupos de trabalho 

durante as aulas (Sequeira, 2004). Ao longo da minha prática, optei por formas 

eficazes e rápidas de formação dos grupos de trabalho.  
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“No que diz respeito aos métodos de ensino, estes são determinados pela 

relação objetivo-conteúdo, e referem-se aos meios para alcançar objetivos 

gerais e específicos do ensino, ou seja, ao “como” do processo de ensino, 

englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para 

atingir os objetivos e conteúdos. Perante isto, temos, assim, as 

características dos métodos de ensino: orientadas para os objetivos; a 

implicar uma sucessão planeada e sistematizada das ações, tanto do 

professor quanto do aluno; e a requisição da utilização de meios.” - (Reflexão 

da semana, nº 17, 2º período). 

Maximizar o tempo de atividade foi também determinante durante a minha 

intervenção. Por vezes, só o encorajar e elogiar os alunos pelo esforço 

desenvolvido já ajudava.  

Tendo em conta que senti que nem todas as atividades motivavam os alunos 

da mesma maneira, tornou-se necessário encorajar e incentivá-los com frequência, 

para que não diminuíssem o ritmo de exercitação e para que não parassem a 

atividade demasiado cedo. Mais ainda, foi essencial estabelecer regras de 

comportamento muito claras e fazê-las cumprir (assiduidade, pontualidade, 

empenhamento, tempo de balneário) e parar o comportamento inapropriado dos 

alunos, sem perturbar e/ou interromper a atividade da aula. Por vezes, este efeito 

foi conseguido estabelecendo um contacto visual com o aluno, provocando uma 

aproximação física ou até mesmo fazendo perguntas sobre a atividade em curso. 

Outro aspeto importante, foi reduzir os tempos de informação e de organização, de 

modo a maximizar o tempo de empenhamento motor de cada aluno. Para este 

efeito, organizei equipas que se mantiveram até ao fim de cada modalidade. Mal 

os alunos chegavam ao local, sabiam que tinham de se organizar por equipas, 

aumentando assim o tempo de atividade. O registo de presenças começou a ser 

feito pelos alunos à entrada, com o preenchimento da sua presença no respetivo 

documento, conforme ilustrado nos excertos que se seguem: 

“A ideia em concreto foi os alunos, consoante a sua chegada iam registando 

a sua presença, proporcionando assim uma autonomia e responsabilidade 

aos alunos.” – (Reflexão de uma aula 28 de fevereiro) 

“Com a adoção desta estratégia consegui rentabilizar mais a aula e não 

realizar a chamada aos alunos que acaba por ser um momento mais 

monótono e por vezes de alguma distração dos alunos.” - (Reflexão de uma 

aula 28 de fevereiro) 
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A expressão de uma aluna face à situação: “Gosto, é bastante interessante 

e inovador” – (Reflexão de uma aula 28 de fevereiro) 

Outra dimensão fundamental para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem é a promoção e garantia de um clima de aula adequado. Com 

efeito, um clima positivo na escola é essencial para uma boa convivência e 

satisfação dos alunos, do seu melhor envolvimento com o conhecimento e, 

consequentemente, para o melhor desempenho académico (Simone Melo, 2017). 

Pelo tanto, é importante ajustar o clima e a gestão da sala de aula, de acordo com 

os alunos, de forma a garantir o seu progresso, interesse e empenho (Magda 

Alexandra da Silva Martins, 2014). Assim, deve existir um equilíbrio entre os 

conteúdos previstos e a forma como estes são abordados. Deve evitar-se uma 

elevada complexidade, uma vez que pode provocar sentimentos de desmotivação 

e, consequentemente, levar ao abandono escolar; deve evitar-se igualmente a 

simplificação em demasia, dado que isso também poderá despertar sentimentos 

de desinteresse por parte dos alunos. De forma a criar um clima positivo na sala de 

aula, devem criar-se dinâmicas relacionais positivas, contribuindo assim para um 

bom processo de ensino-aprendizagem (Magda Alexandra da Silva Martins, 2014). 

Também é importante que o professor possibilite a participação dos alunos nas 

tarefas desenvolvidas, para que o clima se torne cada vez mais saudável. 

Assim sendo, desde o início do ano letivo resolvi construir uma boa relação 

com os alunos, com o intuito de ter um maior controlo da turma e fazer com que os 

alunos fossem motivados para as aulas e se mantivessem empenhados e 

colaborativos nas tarefas propostas. Em relação à diversificação da forma de 

ensino, optei por utilizar diferentes modelos nas aulas, nomeadamente o MED e o 

AfL. De um modo geral, tive a oportunidade e a satisfação de ter discentes 

respeitadores, dedicados e motivados nas tarefas propostas, o que se refletiu num 

bom clima escolar. 

 

4.3.8. Panorama geral dos Modelos e estratégias de ensino 

utilizados 
 

Durante o meu percurso como EE, apliquei os modelos instrucionais já 

referidos. Inicialmente, recorri ao MID, uma vez que se tratava das minhas 

experiências enquanto professora. No entanto, ao longo da prática e depois de ter 
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desenvolvido as minhas competências de intervenção pedagógica, percebi que 

seria mais produtivo trabalhar de maneira diferente com os meus alunos. 

“Nesta aula senti que já me entreguei mais, porém quero crescer mais e 

evoluir de forma a que me sinta mais confiante na instrução das aulas 

principalmente.” (Reflexão da aula nº5, 1º período) 

Assim, de forma a desenvolver a sua motivação, autonomia e, 

consequentemente, a sua aprendizagem, na modalidade de atletismo inseri 

algumas estratégias do MED (afiliação a equipas e competição formal). 

“A aula foi bastante produtiva, pois os alunos tinham tarefas específicas em 

cada uma das estações e teriam que respeitar a folha de tarefas, tal como tem 

acontecido nas aulas anteriores da modalidade de atletismo, porém existia uma 

coisa diferente que era o fato de a avaliação aferida ser uma nota atribuída ao grupo 

e não individualmente. Esta nota comum a cada grupo, originou maior colaboração, 

empenho e entrega de todos os alunos na aula. Eu senti que os alunos estavam 

mais motivados e empenhados, em todas as estações e tarefas a desempenhar, 

mesmo as alunas que estavam lesionadas e não conseguiram realizar a parte 

pratica da aula.” (Reflexão de aula, dia 18 de outubro)  

“Com as equipas já definidas consegui poupar tempo nesta parte da aula que 

foi fundamental para poder explicar os exercícios da aula com mais calma e poder 

acompanhar e dar feedbacks aos alunos durante a execução dos exercícios.” 

(Reflexão de aula, dia 1 de outubro) 

O processo de ensino e aprendizagem do voleibol, basquetebol e 

badminton foi orientado pelo modelo Teaching Games for Understanding (TGfU). 

Graça e Mesquita (2015 b) e Harvery et al. (2018) defendem que este modelo 

pretende promover a compreensão tática do jogo, fazendo assim com que os 

alunos sejam capazes de, através do jogo, adquirir uma perceção do objetivo do 

mesmo. 

Na natação e Atletismo utilizei o MEP. Nestas aulas, através do trabalho em 

pares, os alunos observavam e corrigiam os colegas, desenvolvendo assim o seu 

conhecimento na modalidade. Uma aprendizagem a pares permite que os alunos 

superem problemas que não conseguiriam resolver sozinhos (Ulstad, Halvari, 

Sørebø & Deci, 2016). Com este tipo de ambiente, os alunos trabalham juntos e 

colaboram entre si, sendo obrigados a utilizar estratégias de aprendizagem. Por 

exemplo, o facto de o aluno ter como instrutor um colega que está ao seu lado e o 
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acompanha em toda a aula, facilita muito a transmissão do conhecimento. Durante 

esta abordagem, tive o cuidado de garantir que os alunos que não realizavam a 

aula (ficando fora de água), acompanhassem, observassem e estimulassem a 

aprendizagem do colega, de forma individual, isto é, de aluno para aluno.  

“No que diz respeito à organização e gestão da aula, senti-me mais adaptada 

ao meio, pois a vivência com o desporto escolar (natação), permite-me ter um 

maior controlo dos alunos dentro de água e dos tempos de saída que são 

importantes para os alunos conseguirem chegar a horas às restantes aulas 

do dia na escola.” (Reflexão da aula dia 10 de janeiro, 2º período) 

“Aprender a nadar requer a aquisição de habilidades aquáticas básicas que 

são fundamentais para a adaptação do indivíduo ao meio.” (Reflexão da aula 

24 de janeiro, 2º período) 

“Devido a esse aspeto ser fulcral, e como existe uma fase de instrução inicial 

mais longa. É possível apresentar aos alunos imagens corretas dos 

movimentos adotados em cada técnica (crol e costas), tentado assim superar 

algumas das dificuldades que os alunos da turma apresentam.” (Reflexão da 

aula dia 10 de janeiro, 2º período) 

No caso do andebol e Atletismo, decidi aplicar o MED (Siedentop et al., 

2011) em toda a sua plenitude. A turma foi dividida em equipas, selecionando 

alunos para capitães e árbitros (que sabiam as regras) e alunos que tinham como 

função registar outros alunos, os que melhor executassem os aspetos técnicos e 

táticos selecionados no momento. Nesta modalidade, cada equipa apresentou o 

seu equipamento (t-shirt da cor definida pela equipa), um nome, e, no final, houve 

tempo para a festividade, de acordo com as classificações obtidas pela equipa. 

Nas modalidades de ginástica e dança, utilizei os princípios do AfL, onde os 

alunos foram autónomos, procuraram e interpretaram a informação de modo 

orientado pela professora, e em conjunto com os restantes colegas da turma, de 

forma a aumentarem as suas responsabilidades. 

“A turma decidiu explorar a sua criatividade e correu muito bem, eu mesma 

fiquei bastante surpreendida com a entrega dos alunos. Sinto que o meu 

trabalho, enquanto professora, foi bastante positivo e senti que consegui 

transmitir aos alunos os objetivos pretendidos.” (Reflexão da aula dia 11 de 

fevereiro) 



85 
 

“Depois de todos os grupos trabalharem na sua coreografia criativa, todos 

apresentaram e avaliam-se entre eles. A avaliação intergrupos é bastante 

importante para que os alunos percebam em que parâmetros estão a ser 

avaliados e como é feita a avaliação, transmitindo, assim, aos colegas 

aspetos positivos que se realçaram mais e aspetos que devem melhorar, tudo 

de forma construtiva.” (Reflexão da aula dia 6 de março) 

 

4.3.9. As matérias lecionadas no 1º período  
 

No primeiro período do ano letivo, foram lecionadas as seguintes 

modalidades: voleibol, atletismo, basquetebol e badminton; mais 

concretamente, na primeira metade do período foram abordadas as duas primeiras 

e, na segunda metade, as outras duas modalidades.  

A primeira parte do 1º período corresponde ao tempo entre o dia 17 de 

setembro e o dia 31 de outubro. As aulas de voleibol eram lecionas todas as terças-

feiras, no horário das 16:55 h às 18:20 h. O que perfez um total de seis semanas 

de aulas de 90 minutos, pois numa das semanas o pavilhão de Educação Física 

esteve fechado por falta de assistentes operacionais. As aulas de atletismo 

realizaram-se às sextas-feiras, no horário das 08:35 h às 10:00 h, perfazendo um 

total de cinco aulas de 90 minutos, sendo que numa delas ocorreu a comemoração 

do dia do Desporto Escolar. Nesta aula, os alunos participaram nas diversas 

atividades propostas durante o tempo da aula.  

A turma residente, correspondente ao 10º ano de escolaridade, era 

composta por 25 alunos o que é um número razoável de elementos. Porém, após 

as duas primeiras aulas, entrou mais um elemento e na terceira aula entrou outro 

ainda. A turma ficou então com 27 alunos.  

A turma não era fácil, desde logo por ser composta por 21 raparigas e 6 

rapazes. Era uma turma bastante heterogénea e o seu comportamento e 

envolvimento na aula eram péssimos. Era necessário criar rotinas, hábitos de 

trabalho e estimular os alunos, para que fosse possível promover o gosto pela 

prática desportiva. Com o decorrer das aulas a turma melhorou imenso e foi 

evoluindo as suas capacidades, quer a nível de habilidades motoras, quer ao nível 

de comportamento e hábitos/ rotinas de trabalho.  

 

A UD de Voleibol 
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Note-se que em Espinho, localidade da escola, a modalidade de voleibol é 

muito apreciada e praticada. Não obstante, é uma modalidade em que a turma 

apresentava inúmeras dificuldades, pois a grande maioria nem um passe 

conseguia executar corretamente. Perante as dificuldades observadas na turma, 

foi necessário desenvolver um trabalho profundo em pares e depois jogo 2X2. O 

jogo 4X4 foi uma passagem – uma progressão pedagógica – para permitir uma 

evolução mais sustentada e para que os alunos pudessem experimentar, visto que 

também estava programado nos conteúdos a serem trabalhados nas 

aprendizagens essenciais. Esta modalidade deveria ser retomada no 3º período, 

com o objetivo de aprofundar o 4X4. Nessa altura seria previsível que a turma já 

tivesse adquirido outro ritmo de trabalho e um comportamento mais adequado, com 

rotinas e hábitos de trabalho autónomos.  

Nestas aulas também se realizaram os testes FIT Escola. Apesar de alguns 

alunos não gostarem, depois queriam saber os resultados e em que perfil se 

encontravam.  

Todas as aulas da modalidade se iniciavam com um aquecimento dinâmico, 

de modo a proceder a uma ativação geral das várias articulações do corpo que 

iriam ser solicitadas durante a aula.  

Foi com o voleibol que tive o primeiro contacto com os alunos, o dito choque 

com a realidade. Posso dizer que estava imensamente nervosa e isso foi notório, 

pois apresentei-me e expliquei toda a dinâmica da disciplina com muita rapidez. 

Este primeiro momento aconteceu com a presença dos meus colegas EE e a (PC), 

pessoas determinantes para o início do processo.  

Nas primeiras aulas, alguns alunos sofreram lesões, o que me deixou 

bastante preocupada. Comecei a questionar-me se o problema seria eu? Se estaria 

a fazer alguma coisa de errado? Por conseguinte, procurei focar-me mais nos 

exercícios, de forma a poder observar melhor o comportamento dos alunos, pois 

uma pequena distração poderia ser o princípio de um problema.  

No que se refere aos conteúdos, e segundo as aprendizagens essenciais, e 

conforme referido anteriormente, abordaram-se a diferenciação de papéis ao nível 

do 2X2 e do 4X4, jogos reduzidos, e os elementos técnicos (passe, manchete e 

serviço). Para que tudo funcionasse, a comunicação era fundamental, tendo sido 

um parâmetro em que incidi bastante nas aulas.  
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Nas aulas desta modalidade criaram-se equipas, que foram reformuladas 

duas vezes, mas que depois se mantiveram nas restantes aulas. As equipas eram 

sempre equilibradas, de forma a que pudesse ocorrer jogo e que todos pudessem 

aprender e evoluir.  

Agora que a unidade didática está finalizada, existem coisas que teria feito 

de forma diferente. Nomeadamente, a elaboração de alguns planos de aula e um 

trabalho mais incisivo e focado no aluno. Porém, não foi possível reformular esses 

e outros aspetos no 3º período, dada a ocorrência da Pandemia pelo Covid19, que 

apanhou todos de surpresa. De modo que o ensino no 3º período teve que ser à 

distância e reformulado. 

Na abordagem às habilidades procuramos partir dos conteúdos táticos, para 

determinar os conteúdos técnicos requisitados e ideais para o desenvolvimento 

tático. Desta forma, não limitamos o desenvolvimento à qualidade da execução, 

acrescentando uma compreensão do papel da ação no jogo, bem como uma 

intenção tática na sua execução. 

Quanto às Funções Didáticas, consideramos que o volume de aulas não 

permitia uma abordagem aos conteúdos com o objetivo de os consolidar. Num 

contexto com maior volume de aulas, evitaríamos introduzir mais do que dois 

conteúdos por aula, mas a realidade em que nos encontramos obrigou-nos a fazer 

ajustamentos. Nesse sentido, interpretámos os conteúdos da seguinte forma: 

A diferenciação de papéis surge como o conteúdo mais abrangente, 

requerendo mais tempo de exercitação. Finalização, posicionar para defender e 

comunicação são conteúdos que podem ser abordados em simultâneo com a 

diferenciação de papéis. Assim sendo, definimos para a segunda aula a lecionação 

dos conteúdos referidos. A comunicação seria introduzida na quarta aula, com o 

4X4. Não querendo sobrecarregar as aulas, considerámos pertinente introduzir 

este conteúdo nesse momento, porque seria mais requisitado nesta forma de jogo, 

tendo em conta que há mais opções para assumir o primeiro toque. 

A exercitação destes conteúdos providencia um contexto de aprendizagem 

que integra obrigatoriamente o passe e a manchete. O serviço por baixo foi 

introduzido na terceira aula, de acordo com a lógica de distribuição de conteúdos 

pelas aulas. 

A Condição Física e os Conceitos Psicossociais seriam abordados de forma 

integrada nas situações de aprendizagem. Quer isto dizer, que todas as situações 
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teriam exigências em relação a estas duas dimensões, com o intuito de as 

desenvolver. 

A Cultura Desportiva seria sempre transmitida na fase inicial da aula. Os 

conteúdos selecionados para a primeira aula foram os de caráter mais essencial 

para a prática da modalidade. Na segunda aula, introduzimos as ações técnicas, 

para que os alunos pudessem associar a sua prática a algum conhecimento teórico. 

Visto que o serviço também seria introduzido nesta aula, fazia sentido explicar 

como funciona o sistema de pontuação e a reposição de bola em jogo. Os restantes 

conteúdos foram distribuídos pelas duas últimas aulas. 

 

A UD de Atletismo 

No que se refere à modalidade de atletismo, esta era do meu agrado, pois 

a experiência que tinha vivido no mestrado com o Professor Rolim tinha sido muito 

interessante. Apesar disso, a sua implementação na íntegra nas escolas nem 

sempre é possível, pelo que houve ajustes, para que pudéssemos implementar 

algumas das estratégias interessantes e atrativas que tínhamos aprendido.  

O atletismo é uma modalidade que os alunos nem sempre gostam ou 

aderem de forma tão positiva, ou porque têm medo das barreiras, ou porque a areia 

está suja, ou porque a área está molhada, entre outros fatores mencionados por 

eles. Expressões dos alunos:  

“Professora, temos mesmo que realizar o salto em comprimento?”; 

“Professora, está muito frio hoje”; “Professora, esteve a chover e a areia está 

molhada e suja” – (Reflexão de aula nº6, 1º período)  

No que se refere aos conteúdos, e segundo as aprendizagens essenciais, 

foram abordados os seguintes conteúdos: resistência (teste da milha), corrida de 

velocidade (40 m), transposição e corrida entre barreiras e salto em comprimento.  

No planeamento da Unidade Didática, foram, desde logo, definidos dois 

grandes objetivos, considerados fulcrais para a aprendizagem e avaliação de todos 

os alunos, designadamente: o desenvolvimento das capacidades dos alunos de 

cooperar com os colegas e a execução correta das habilidades motoras.  

Nas aulas de atletismo foram formados três grupos de trabalho, a fim de 

cumprirem os objetivos pré-estabelecidos. De forma a ser mais fácil, quer para os 

alunos, quer para o professor, os grupos tinham em cada estação de trabalho uma 
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folha de tarefas com a devida explicação dos exercícios, bem como uma folha de 

registos que acompanhava sempre o grupo para todas as estações. As folhas eram 

sempre recolhidas no final de cada aula e eram analisadas como instrumento de 

avaliação do trabalho autónomo dos alunos (ver excerto na Figura 1). Os grupos 

de trabalho sofreram apenas pequenas alterações da primeira para a segunda aula, 

depois permaneceram sempre os mesmos (Anexo 3: Modelo da folha de tarefas de 

atletismo). 

Salto em comprimento  

- O aluno que estiver lesionado fica responsável por verificar o salto (se é ou não válido), e por verificar a sua 
medida. De 3 em 3 saltos efetuados para a caixa de areia, este aluno também alisar a areia, de forma a diminuir 
o impacto de queda dos alunos na mesma.  
- O aluno que realiza o salto, no final regista o seu valor na folha de registos e assim sucessivamente.  

 

- Partindo da tábua de chamada, conta 10 a 12 passos alargados para definir o ponto de partida (encontra um 
ponto de referência para saberes o teu ponto de partida). 

Tarefa Atenção! Esquema 

- Realiza a corrida fazendo a 
impulsão com o pé de chamada. 
 

Máximo de vezes possível 
 

- Liga a corrida à chamada de forma 
fluída; 

- Coloca energicamente o pé de 
impulsão na risca de chamada; 
- Mantém o tronco na vertical; 

- Eleva o joelho da perna livre para 
cima e para frente; 

- Não te esqueças dos braços. 

 

Figura 1: Excerto da folha de tarefas de atletismo  

Um trabalho que teria sido interessante, mas que não foi feito, seria que cada 

grupo criasse um nome, isto é, tivesse a própria identidade, um grito/ um lema, uma 

mascote e uma cor de t-shirts que os identificasse. Penso que teria sido 

interessante para os alunos, porém o número escasso de aulas e a necessidade 

de aprimorar a técnica e os conhecimentos dos alunos, não permitiu que tudo fosse 

possível de executar.  

Todas as aulas da modalidade se iniciavam com um aquecimento de corrida 

de resistência. Além de permitir a ativação geral das várias articulações do corpo 

que iriam ser solicitadas durante a aula, seria uma preparação para a avaliação do 

teste da milha.  

Tal como no voleibol, também em relação ao atletismo senti que poderia ter 

feito de modo diferente. Apesar disso, as aulas funcionaram bastante bem e os 

alunos estiveram sempre empenhados e envolvidos, pois em cada aula existia um 

registo por parte de cada grupo e em algumas uma pequena filmagem para 

perceber a sua evolução. Foi com satisfação que observei uma forte adesão dos 

alunos em relação ao método de ensino da modalidade, notando que esta 

abordagem foi do agrado de todos.  
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Para concluir, tenho a perfeita consciência que sem a utilização das folhas 

de tarefas, folhas de registos e grupos de trabalho autónomo e orientado, o 

resultado final não teria sido possível na aplicação deste modelo de ensino. 

Enquanto professora, posso dizer que foi uma das modalidades que gostei de 

lecionar até ao momento. 

A segunda parte do 1º período corresponde ao tempo entre o dia 5 de 

novembro e o dia 17 de dezembro. As aulas de basquetebol eram lecionas todas 

as terças-feiras, no horário das 16:55 h às 18:20 h, o que perfez um total de sete 

aulas. As aulas de badminton realizaram-se às sextas-feiras, no horário das 08:35 

h às 10:00 h, perfazendo um total de cinco aulas, dado que houve uma greve dos 

assistentes operacionais e a escola esteve fechada.  

Nesta fase do ano letivo, a turma voltou a sofrer alterações no número de 

alunos, com a inclusão de mais dois elementos (um do sexo masculino e um do 

sexo feminino), perfazendo assim um total de 29 alunos, 7 rapazes e 22 raparigas. 

Quanto aos novos alunos, a rapariga veio de um curso profissional da escola e o 

rapaz veio da turma de um colega EE – o que facilitou em termos de informação 

sobre o nível do aluno. 

 

A UD de Basquetebol 

A Unidade Didática de basquetebol foi composta por seis aulas de noventa 

minutos. Considerando que a modalidade já tinha sido lecionada em anos 

anteriores, pensamos que o nível apresentado pelos alunos seria o elementar. 

A primeira aula foi dedicada à Avaliação Diagnóstica. A pertinência desta 

aula justifica-se na necessidade de perceber o nível das competências dos alunos, 

para determinar a extensão e sequência de conteúdos apropriadas às 

caraterísticas específicas da turma. Após avaliar os alunos, confirmámos a nossa 

previsão. A maior parte dos alunos enquadrava-se no nível elementar, ainda que 

muitos demonstrassem muitas dificuldades em algumas competências. Tendo 

recolhido e coordenado informações obtidas nos Programas Curriculares, 

Aprendizagens Essenciais, Projeto de Escola e resultados da Avaliação 

Diagnóstica, foram definidos os conteúdos apropriados a lecionar durante esta UD. 

Os alunos detinham algumas competências nas habilidades motoras 

comuns nos Jogos Desportivos Coletivos, como a desmarcação, a ocupação 

racional de espaço e o passe como meio para concretizar estas habilidades. No 
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entanto, apresentavam bastantes dificuldades nas competências específicas da 

modalidade, como o passe e corte, a posição de tripla ameaça e a defesa individual, 

bem como o drible e o lançamento. 

Esta modalidade foi do agrado dos alunos, porém os alunos da turma 

apresentavam algumas dificuldades nos jogos desportivos coletivos, destacando-

se apenas alguns alunos pela positiva.  

Nesta modalidade, os alunos já tinham algumas rotinas e hábitos de 

trabalho, o que facilitou o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, esta não é, 

de todo, uma modalidade em que me sinta particularmente à vontade, o que de 

certa forma dificultou o processo.  

Tendo em conta as aprendizagens essenciais, os conteúdos foram os 

seguintes, ao nível do jogo: jogo 3X3, jogo dos 10 passes, jogo da bola ao capitão 

e ao nível do trabalho da condição física a opção foi um circuito. Quanto ao nível 

da técnica, foram os seguintes: passe, drible, lançamento, ocupação racional do 

espaço, passe e corte, posição de tripla ameaça e a defesa individual. O Modelo 

utilizado foi o ensino do jogo para a Compreensão. Procurámos partir dos 

conteúdos táticos, para determinar os conteúdos técnicos requisitados e ideais 

para o desenvolvimento tático. Desta forma, não limitaríamos o desenvolvimento à 

qualidade da sua execução, acrescentando uma compreensão do papel da ação 

no jogo, bem como uma intenção tática na sua execução. 

Tal como anteriormente, também nesta modalidade se formaram equipas, 

que foram alvo de reformulação no início, que, entretanto, se mantiveram nas 

restantes aulas. As equipas eram sempre equilibradas, de forma a que pudesse 

ocorrer jogo e que todos pudessem aprender e evoluir. Uma das regras 

fundamentais era que a bola tinha que passar sempre por todos os elementos. 

Desse modo, permitíamos a todos os alunos a prática e aprendizagem efetiva.  

Todas as aulas se iniciavam com um aquecimento de corrida de resistência, 

com os mesmos propósitos descritos anteriormente, ou seja, ativação geral das 

várias articulações do corpo e preparação para a avaliação do teste da milha no 

final do período.  

Quanto às Funções Didáticas, considerámos que o volume de aulas não 

permitia uma abordagem aos conteúdos com o objetivo de os consolidar. Tendo 

em conta o nível dos alunos, e que a modalidade já foi lecionada anteriormente, a 



92 
 

lecionação dos conteúdos decorreu quase como revisão e consolidação dos 

mesmos. 

Tal como na UD de voleibol, se o volume de aulas fosse maior, evitaríamos 

introduzir mais do que dois conteúdos por aula, mas a realidade em que nos 

encontramos obrigou-nos a fazer ajustes. Neste contexto, interpretamos os 

conteúdos das habilidades motoras da seguinte forma: 

Os conteúdos táticos foram agrupados em dois grupos, enquadrados nas 

duas formas de jogo referidas. Assim, o primeiro grupo consistiu na desmarcação, 

passe e corte, posição de tripla ameaça e defesa individual, a serem trabalhados 

predominantemente na forma de jogo 3X3. A Ocupação Racional de Espaço seria 

trabalhada posteriormente, na quarta aula, introduzida com a forma de jogo 5X5. 

A introdução dos conteúdos técnicos é uma ferramenta para concretizar os 

princípios táticos. O drible, por exemplo, não foi introduzido na primeira aula no 

sentido de potenciar os conteúdos táticos de desmarcação e passe e corte. Se o 

drible não for permitido, os alunos têm de procurar outras formas de concretizar o 

objetivo, neste caso em concreto, desmarcações constantes para oferecer uma 

opção de passe para o portador da bola. Só na segunda aula se introduziu o drible 

e o lançamento na passada, que estão inerentemente ligados para dar mais opções 

ao portador da bola. 

A Condição Física e os Conceitos Psicossociais foram abordados de forma 

integrada nas situações de aprendizagem. Quer isto dizer, que todas as situações 

teriam exigências a estes dois níveis, com o intuito de os desenvolver. 

Também nesta modalidade, a Cultura Desportiva seria sempre transmitida 

na fase inicial da aula. Os conteúdos selecionados para a primeira aula foram os 

de caráter mais essencial para a prática da modalidade, os objetivos da 

modalidade. Na segunda aula, foram introduzidas as ações técnicas, para que os 

alunos pudessem associar a sua prática a algum conhecimento teórico. As regras 

foram transmitidas na quarta aula, a fim de serem aplicadas nas formas de jogo. 

Da mesma forma que nas outras modalidades senti que no final poderia ter 

feito de modo diferente, hoje sei que deveria ter preparado melhor algumas fases 

de instrução e ter aprofundado mais o trabalho em termos da própria pesquisa.  

 

A UD de Badminton 
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 Quanto à modalidade de badminton, no que se refere aos conteúdos, e 

segundo as aprendizagens essenciais e foram abordados o jogo 1X1 de 

cooperação. Ao nível da técnica: o serviço, o lob, o clear e a pega. Também as 

deslocações e a colocação no espaço eram importantes.  

A modalidade de badminton foi avaliada e observada em maior pormenor 

numa das aulas pela Professora Orientadora (PO). Nessa aula, sei que me dediquei 

mais do que nas restantes; fui mais cedo para a escola e preparei tudo o que podia, 

para poupar tempo na organização da aula propriamente dita, mais concretamente 

na montagem do circuito de condição física. Assim, nos sítios correspondentes a 

cada exercício havia imagens com as suas componentes críticas. No entanto, 

deviam ter sido mais concisas, de modo a que os alunos lessem. De facto, 

informação a mais pode fazer com que os alunos se percam.  

Penso que esta aula em particular correu bem, principalmente ao nível do 

comportamento dos alunos, que foi exemplar em comparação com algumas aulas 

iniciais. É de notar que a turma foi evoluindo ao longo do tempo neste parâmetro.  

Aquando do planeamento da Unidade Didática, desde logo foram definidos 

dois grandes objetivos, fulcrais para a aprendizagem e avaliação de todos os 

alunos, nomeadamente: desenvolvimento das capacidades dos alunos de cooperar 

com os colegas e execução correta das habilidades motoras.  

Ao nível dos conteúdos da técnica, as habilidades motoras abordadas foram 

as seguintes: colocar o volante nos espaços de difícil receção (espaços vazios), 

ocupação racional do espaço, deslocamento em função da trajetória do volante e 

utilização do gesto técnico mais adequado. No que à tática diz respeito: posição 

fundamental, pega, serviço, clear, lob, amorti, drive e remate. 

Nas aulas de badminton, foram formados pares de trabalho, a fim de se 

cumprirem os objetivos pré-estabelecidos. Para que fosse mais fácil, quer para os 

alunos, quer para a professora, todos os alunos tiveram contacto com situação de 

jogo com todos os colegas da turma.  

Tal como nas outras modalidades, as aulas iniciavam-se com um 

aquecimento dinâmico de modo a proceder a uma ativação geral das várias 

articulações do corpo que iriam ser solicitadas durante a aula.  

Para concluir, enquanto professora, posso dizer que foi uma das 

modalidades que gostei de lecionar, porém o número de aulas foi reduzido.  
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4.3.10. As matérias lecionadas no 2º período 
 

Neste período foram lecionadas as modalidades de ginástica, natação, 

andebol e dança. Na primeira metade do período foram abordadas as duas 

primeiras e na segunda metade as outras duas modalidades.  

A primeira parte do 2º período corresponde ao tempo entre o dia 7 de janeiro e 

o dia 11 de fevereiro. As aulas de ginástica realizaram-se às terças-feiras, no 

horário entre as 16:55 h e 18:20 h, o que perfez um total de 6 aulas. As aulas de 

natação realizaram-se às sextas-feiras, no horário entre as 8:35 h e 9:45 h, num 

total de 5 aulas. 

Neste período, não foi exceção a oscilação no número de alunos da turma, isto 

é, entrou mais uma aluna, vinda de um curso profissional da mesma escola, 

perfazendo assim um total de 30 alunos. Porém, esta aluna frequentou poucas 

aulas e acabou por anular a matrícula, ficando a turma com 29 alunos.  

 

A UD de Ginástica 

A ginástica é uma modalidade de grande poder educacional, não só do ponto 

de vista motor, como também em termos de desenvolvimento das qualidades 

psíquicas e da personalidade. Além disso, apela à exercitação, em posições pouco 

habituais, ao desenvolvimento de habilidades básicas e a uma maior consciência 

corporal e de correção postural. Estes fatores, conjuntamente considerados, 

contribuem para um melhoramento da disponibilidade motora dos alunos, 

apresentando-se igualmente como uma ótima “escola” para o desenvolvimento da 

capacidade de concentração e de observação crítica, de autonomia, de 

responsabilidade, de autodomínio, de confiança, de esforço, superação e de 

cooperação. 

Souza (1997) foi uma das autoras que contribuiu para que pudéssemos 

destacar alguns desses benefícios que podem ser obtidos através da ginástica 

(competitiva ou não) e que são: coordenação, confiança, orientação de objetivos, 

disciplina, organização e criatividade. 

No que se refere aos conteúdos, e segundo as aprendizagens essenciais, as 

variantes existentes dentro da modalidade seriam: solos, acrobática e aparelhos. 
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Devido ao número de aulas que tínhamos para abordar todos os conteúdos, foi 

decidido, conjuntamente com a Professora Cooperante (PC), que excluíssemos os 

aparelhos. Esta exclusão permitiu que se abordasse o solo e a acrobática de forma 

interligada, o que contribuiu para que os alunos ganhassem autonomia, 

responsabilidade e liberdade na construção do seu próprio esquema.  

No planeamento da Unidade Didática, foram definidos dois grandes objetivos 

fulcrais para a aprendizagem e avaliação de todos os alunos. Esses objetivos 

foram: o desenvolvimento das capacidades dos alunos de cooperar com os colegas 

nas ajudas e correções e na elaboração e execução de uma sequência de 

elementos, construindo assim um esquema final para apresentar à turma.  

A unidade didática de ginástica começou com alguns percalços, dado que a 

explicação do funcionamento das aulas devia ter sido feita na primeira aula, coisa 

que só aconteceu na segunda. Apesar deste percalço, do meu ponto de vista as 

aulas foram bastante positivas. De facto, apesar das dificuldades que a modalidade 

propicia aos alunos, estes conseguiram superá-las e, em muitos casos, até me 

surpreenderam, aula após aula.  

Nas aulas da modalidade de ginástica, foram formados grupos de trabalho, a 

fim de cumprirem os objetivos pré-estabelecidos anteriormente. De forma a ser 

mais fácil, quer para os alunos, quer para a professora, foi elaborado um dossiê do 

aluno, que servia para estes realizarem todos os registos, aula após aula, e para 

poder ter uma intervenção mais direta, grupo a grupo e, em alguns casos, de forma 

individual também.  

Todas as aulas da modalidade se iniciavam com um aquecimento dinâmico, de 

modo a proceder a uma ativação geral das várias articulações do corpo que iriam 

ser solicitadas durante a aula. Os alunos distribuíam-se aleatoriamente por todo o 

espaço cedido, não criando confusões entre si.  

Em relação ao dossiê entregue a cada grupo de trabalho, este era composto 

por vários tópicos, tais como: a calendarização, com o que seria feito em cada aula 

e os prazos a serem cumpridos; as regras de segurança, que são fundamentais 

para a modalidade; habilidades motoras, com imagens de todos os exercícios a 

serem realizados e as componentes críticas mais importantes; a cultura desportiva, 

referindo-se datas importantes da modalidade, entre outras coisas; a escolha do 

tema; as orientações para a construção do esquema; parte de registos, para 

escrever o esquema, a auto e heteroavaliação nas aulas; e, para terminar, as 

considerações finais, com perguntas de reflexão sobre a unidade didática em 
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questão, que será objeto de exploração num capítulo subsequente, na vertente de 

estudo.  

Mais uma vez, agora que a unidade didática está finalizada, provavelmente faria 

coisas de forma diferente, tal como a elaboração do dossiê, o qual seria mais 

pensado e trabalhado com mais tempo. Não obstante, as aulas funcionaram 

bastante bem e os alunos estiveram empenhados e envolvidos em todas as aulas. 

Para isso terá contribuído a realização das filmagens, que eram visionadas em 

cada aula, para observarem o que tinham feito até aquele momento. Desse modo, 

era possível examinar a evolução e o processo de construção de cada grupo de 

trabalho e assim emitir feedbacks aula, após aula. Os alunos aderiram bastante 

bem ao método de ensino da modalidade, tendo sido uma abordagem do agrado 

de todos. Por este motivo, repeti o método de ensino na modalidade de dança, 

corrigindo alguns dos aspetos mencionados.  

É de notar que o trabalho foi sempre orientado aula, após aula; sem isso os 

alunos não teriam alcançado os resultados que conseguiram. Posso dizer que esta 

é uma modalidade de “amor ou ódio”, isso não impediu, porém, que os alunos com 

e sem dificuldades se esforçassem bastante para atingir o sucesso. Resultado do 

sucesso dos alunos foi a evolução notória em cada aula e, no final, observar a 

criatividade, a dedicação, a entrega e o envolvimento da turma, pois os grupos 

estavam a trabalhar para um tema em concreto, mas havia um objetivo comum a 

todos e todos se ajudaram mutuamente.  

Por fim, tenho a perfeita consciência que sem a utilização do dossiê e os 

princípios do AfL, o resultado final não teria sido o mesmo, uma vez que a ginástica 

não é uma modalidade fácil e gera medo em alguns alunos. Enquanto professora, 

posso dizer que foi uma das modalidades que mais gostei de lecionar até ao 

momento. 

 

A UD de Natação 

Na modalidade de natação e apesar do horário parecer semelhante, o facto de 

a piscina só abrir às 9 horas, resultava numa aula de 45 minutos de prática, sendo 

que o restante tempo era aproveitado como fase de instrução e esclarecimento de 

dúvidas. A parte inicial da aula poderia ter sido mais explorada, colocando, por 

exemplo, os alunos a visualizarem mais imagens ou algum vídeo. Quanto aos 

alunos com atestado médico, apresentaram os trabalhos realizados, porém, na 
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maioria a sua elaboração ficou aquém do esperado. Os alunos copiaram o que 

estava na internet e com isso apareceram alguns erros. Erros esses que foram 

corrigidos, no decorrer da apresentação dos trabalhos.  

A minha experiência nesta modalidade aconteceu antes da licenciatura, como 

praticante, e, depois de concluída a licenciatura, lecionei natação em ginásios, 

porém eram apenas 2 ou 3 alunos em cada aula, o que facilitava bastante o 

acompanhamento individual de cada um. Durante o estágio estava no Desporto 

Escolar com um grupo-equipa de natação, o que permitiu que evoluísse no domínio 

do conteúdo e na gestão e planificação da aula. Esta foi também uma das 

modalidades que mais gostei de lecionar. 

A aprendizagem de qualquer técnica desportiva implica uma vivência e um nível 

de aptidão motora expressa em vários domínios. Esta constitui uma etapa 

fundamental na formação de qualquer nadador, seja numa perspetiva educativa, 

competitiva ou de saúde. Ensinar e aperfeiçoar as técnicas de nado, são atos 

pedagógicos que devem sempre orientar-se para a preparação do quadro de 

competências específicas do nadador (Conceição et al., 2010). Por outro lado, é 

ainda indispensável manter um clima de segurança e de confiança, no decorrer de 

todo este trabalho. 

As técnicas simultâneas (mariposa e bruços) requerem uma aprendizagem 

mais complexa. Desta forma, e conforme as aprendizagens essenciais, iniciou-se 

a aprendizagem pelo ensino das técnicas alternadas (crol e costas). De acordo com 

Barbosa e Queirós (2005), este processo deve respeitar três etapas: (i) 

planeamento de sessões; (ii) realização/direção das sessões; e (iii) 

reflexão/avaliação das sessões e desempenho do professor. Além deste cuidado, 

também é conveniente reter, conforme lembra Piéron (1992), que o facto de se 

possuir conhecimento, não significa necessariamente que se tenha a competência 

pedagógica para o aplicar, com aproveitamento, nas sessões de ensino. Por 

conseguinte, conforme Barbosa e Queirós (2005) referem, é fundamental que os 

profissionais conheçam e detenham a competência de intervir em diferentes 

dimensões didáticas, nomeadamente: (i) instrução; (ii) clima; (iii) gestão; e (iv) 

disciplina. Procurei, por isso, focar-me na aquisição e consolidação das 

competências necessárias para melhor lecionar. 

O cumprimento das normas de higiene básicas (touca, duche, chinelos, toalha, 

etc.), antes e depois da realização das aulas de natação, é ainda outra das 

preocupações que conservo. Entendo ainda que é vital a combinação de sinais 
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verbais e não-verbais com os alunos, uma vez que, na água, a posição de professor 

e o ruído faz com que a comunicação seja dificultada, comprometendo o sucesso 

das tarefas. De facto, foi necessário estabelecer sinais gestuais e sonoros, que 

nem sempre funcionaram dado o ruído envolvente. Porém, sempre que necessário, 

aguardava a chegada do aluno junto à parede, para aí lhe fornecer o “feedback” 

apropriado. Apesar desses contratempos, as aulas foram bastante positivas e os 

alunos estavam empenhados e focados.  

A existência de alunos com atestado médico e, por vezes, alunos com dispensa 

numa aula em particular, serviu para que estes pudessem ter o papel de treinador 

de um aluno em específico. A situação de haver um aluno por cada aluno 

dispensado, suscitou maior proximidade e, por consequência, uma melhor 

intervenção / feedbacks individuais. Além disso, havia muitas pistas livres, o que 

permitiu a distribuição dos alunos por níveis e, assim, fazer com que eles 

concluíssem o plano estipulado (folhas de tarefas).  

Em termos de avaliação final, no nível um incidiu na respiração, flutuação, 

imersão da face e propulsão. No nível dois, incidiu na execução de um percurso de 

25 metros em técnica crol completa e em técnica de costas completa. Por fim, o 

nível três, a avaliação incidiu na execução de um percurso de 50 metros em técnica 

crol completa e em técnica de costas completa.  

Durante as aulas, os alunos tinham autonomia para realizar o plano de aula ao 

seu ritmo, seguindo a folha de tarefas colocada na parede da piscina. Nestas 

folhas (ver excerto na Figura 2) estavam presentes os seguintes parâmetros: nº 

de repetições do exercício, mais a distância associada, o exercício propriamente 

dito e as componentes críticas associadas (Anexo 4: Modelo de folha de tarefas 

de natação). 

NÍVEL 1- usar sempre a placa  Feedbacks  

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e 
expirar, soprando, dentro de água) 

- Não esquecer das 
respirações  

(inspirar à superfície e expirar, 
soprando, dentro de água) 

Nº de 
Piscinas 

Exercício 
O aluno deve ter em 

atenção a: 
_____________________ 

5 x  

Deslizes a partir da parede ate onde conseguirem  

- Empurrar a parede com os 
pés  

2 x 25 m 
Golfinhos (mergulha – toca no fundo da piscina – volta à 

superfície)  
- Barriga tocar no fundo da 

piscina  



99 
 

C
R

O
L

 

4 x 
25 m 

Com placa  
 

Ação dos MI (pernada)  

 
 

- Não deixem afundar as 
pernas e a bacia 

 
- Não parar de bater os pés  

 

Ir buscar as 5 argolas ao fundo da piscina 

C
O

S
T

A
S

 

4 x 
25 m  

Ação dos MI (pernada) 
 

Com placa  

- Corpo em 
alinhamento 

horizontal 
 

- Não parar de 
bater os pés  

 
- Olhar para cima 

Ir buscar as 5 argolas ao fundo da piscina  

Figura 2: excerto da folha de tarefas de natação 

Na minha perspetiva, o número de aulas foi reduzido, porém os resultados 

atingidos foram razoáveis para o tempo existente. Alguns alunos, mais 

concretamente 3 (1 rapaz e duas raparigas) que não tinham qualquer adaptação 

ao meio aquático feita, alcançaram uma visível evolução. 

A segunda parte do 2º período corresponderia ao tempo entre o dia 17 de 

fevereiro e 27 de março. Contudo, devido ao Covid19, as atividades letivas foram 

suspensas a partir do dia 13 de março. 

Esta fase estava destinada à lecionação do andebol com as aulas a realizarem-

se às terças-feiras, no horário das 16:55 h às 18:20 h e às sextas, no horário das 

08:35 h às 10:00 h a modalidade de dança. 

 

A UD de Andebol 

No que se refere ao andebol, apenas foram lecionadas duas aulas, pois as 

condições climáticas não permitiram mais e as circunstâncias atuais também não. 

Perante este acontecimento, foi decidido que os alunos não seriam avaliados nesta 

modalidade, dado o número extremamente reduzido de aulas para se observar 

evolução de aprendizagem. É de referir que esta é uma modalidade em que sinto 

algumas dificuldades, pois não possuo um domínio aprofundado dos conteúdos.  

A abordagem à modalidade parte da compreensão dos conteúdos táticos do 

jogo, enquadrados aquando da abordagem dos conteúdos técnicos neles 

requisitados. Nesse sentido, em núcleo de estágio, decidiu-se definir três aulas 

para a introdução e exercitação de conteúdos, uma para realizar a avaliação e a 

aula final para introduzir a forma formal de jogo 7X7. 
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Nesta Unidade Didática pretendeu-se aplicar o Modelo de Educação 

Desportiva e os princípios da Avaliação para a Aprendizagem. Por conseguinte, as 

aulas foram sempre organizadas por equipas, sendo criadas cinco equipas por 

turma. Quatro delas realizavam uma situação de aprendizagem em competição 

(duas competições em simultâneo), enquanto a quinta equipa desempenhava 

funções de treinador ou de árbitro. As pontuações das situações de aprendizagem 

seriam definidas de modo a corresponder aos objetivos de cada conteúdo. Desta 

forma, pretendíamos que os alunos adquirissem um conhecimento elevado dos 

conteúdos a serem lecionados, recebendo feedback objetivo (pontuações) da 

concretização dos seus objetivos, num ambiente de formação pessoal e de 

desenvolvimento social. 

Atendendo a algumas semelhanças entre as caraterísticas do andebol e do 

basquetebol (modalidade anteriormente lecionada), bem como os conteúdos 

lecionados em cada modalidade, decidimos criar as equipas antes da primeira aula, 

mediante as informações recolhidas nas aulas de basquetebol. Note-se que seriam 

ainda criados dois momentos de eventuais trocas nas equipas, denominados de 

“Mercado de Verão” (entre a 1ª e a 2ª aula) e “Mercado de Inverno” (entre a 2ª e 3ª 

aula). 

Mediante as referências consultadas nas Aprendizagens Essenciais, 

pareceu-nos ajustado dividir os conteúdos em dois momentos (posteriormente 

divididos em quatro pelas condições ofensiva e defensiva): organização e 

transição. Assim sendo, foi definido que na primeira aula seriam introduzidos os 

conteúdos relativos aos momentos de organização, na segunda aula os momentos 

de transição e na terceira exercitados todos os conteúdos. 

 À parte do momento de ativação, desenvolvimento de capacidades físicas e 

uma eventual situação critério, todas as situações deveriam ser de jogo com 

condicionantes, em que cada equipa procuraria obter uma pontuação. 

 

A UD de Dança 

Já em relação à modalidade de dança, pode dizer-se o oposto. Na verdade, 

esta foi a matéria mais aguardada e preparada na minha cabeça para lecionar. O 

entusiasmo foi imenso e a dedicação enorme. O trabalho valeu o esforço, pois 

apesar de não ter sido completo devido às circunstâncias, sei que consegui fazer 

um trabalho excecional com a turma. Os resultados superaram as minhas 
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expetativas, na medida em que os grupos de trabalho estiveram bastante 

dedicados e focados. Mesmo que um dos grupos não se tenha empenhado da 

mesma forma, penso que com mais aulas conseguiria atingir melhores resultados.  

A modalidade de dança é um caso especial para mim, pois adoro dançar e 

penso que esse sentimento se transmitiu aos alunos, quer quando dançava com 

eles, quer quando os o ajudava na construção da sua própria coreografia.  

Nas modalidades individuais, os alunos da turma, principalmente os elementos 

do sexo feminino, tiveram uma evolução bastante significativa, apesar de não ter 

sido possível cumprir a calendarização, devido à interrupção letiva.  

Nesta fase do ano letivo, em que pensava estarem resolvidas todas as 

mudanças e entrada de novos alunos, entrou mais um (sexo masculino), 

perfazendo o total de 30 alunos, O aluno novo demostrou deter boas capacidades 

ao nível das habilidades motoras e a sua integração na turma foi boa, pois todos 

os colegas o receberam bem. 

Também a dança é uma modalidade de grande poder educacional, não só pelo 

meu gosto próprio, como também em termos de desenvolvimento das qualidades 

psíquicas e da personalidade. À semelhança da ginástica, os seus benefícios 

perpassam o desenvolvimento da coordenação, orientação, confiança, disciplina, 

organização e a criatividade (Souza, 1997).  

No planeamento da UD, desde logo foram definidos dois grandes objetivos 

fulcrais para a aprendizagem e avaliação de todos os alunos, nomeadamente: o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos de cooperar com os colegas e na 

elaboração/ construção e execução de uma parte da coreografia de turma, sendo 

que teria que ser ensinada depois aos restantes elementos da turma. Também 

nesta modalidade se facilitou o processo à professora e aos alunos, elaborando-se 

um dossiê para os alunos realizarem registos aula após aula. Deste modo, havia 

uma intervenção mais direta, grupo a grupo e, em alguns casos, de forma individual 

também. 

No que se refere aos conteúdos, e segundo as aprendizagens essenciais, as 

variantes existentes dentro da modalidade seriam: a elaboração e apresentação de 

uma coreografia por parte dos EE aos alunos e a elaboração de uma coreografia 

criativa, por parte dos alunos. Esta construção da coreografia funcionaria em três 

grupos, em que cada um elaboraria uma parte coreografia e, posteriormente, teria 
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que ensinar aos restantes colegas da turma. No final, teríamos apenas uma 

coreografia de turma com um tema único e em comum.  

A metodologia de trabalho a ser desenvolvida nas aulas, foi do agrado dos 

alunos, porém alguns consideraram que o tempo de música para coreografar era 

reduzido. Depois de começarem a praticar perceberam que era suficiente e que 

estava bem delineado.  

Tal como nas outras modalidades, as aulas iniciavam-se com um aquecimento. 

Neste caso, consistia na revisão da coreografia aprendida na aula anterior. Os 

alunos distribuíam-se aleatoriamente por todo o espaço cedido, não criando 

confusões entre si. Depois de definidas as posições, os alunos já sabiam qual era 

o seu lugar. A coreografia transmitida tinha como tema a “Violência doméstica ou 

no namoro” que, por coincidência, era o tema escolhido pela turma para trabalhar 

em área do projeto.  

O dossiê entregue a cada grupo de trabalho era composto por vários tópicos, 

tais como: a calendarização, em que se descrevia o que seria feito em cada aula, 

isto é, a monitorização das tarefas; a apresentação de todos os conteúdos 

existentes e que seriam trabalhados na coreografia transmitida (tempo, espaço, 

corpo, relação, energia e dinâmica de grupo/ formações); apresentação da 

descrição da coreografia transmitida; a cultura desportiva, com os objetivos, a 

terminologia e algumas curiosidades; as orientações/ critérios para a construção da 

coreografia criativa; o registo da coreografia criativa; os critérios de avaliação; auto 

e heteroavaliação nas aulas; e, para terminar, as considerações finais, com 

perguntas reflexivas sobre a unidade didática em questão.  

A unidade didática terminou sem que se cumprisse tudo que estava delineado, 

o que me deixou triste, pois estava curiosa por ver os alunos a transmitir a sua parte 

coreografia à restante turma. Este trabalho teria sido interessante, pois era uma 

vivência que os alunos iriam poder passar. Contudo e apesar das circunstâncias, 

sinto que o trabalho dos alunos foi de extrema qualidade. Com efeito, a sua entrega, 

dedicação e empenho ao longo das aulas foram fulcrais para que atingissem os 

resultados obtidos, os quais foram objeto de estudo (desenvolvido no capítulo 

adiante).  

No meu ponto de vista, as aulas funcionaram bastante bem, em que os alunos 

estiveram sempre empenhados e envolvidos. Tal como na ginástica, visionava-se 

uma filmagem do que tinham feito até àquele momento, como forma de ver a 

evolução e o processo de construção de cada grupo de trabalho. Deste modo, 
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podia emitir feedbacks aula, após aula. Os alunos aderiram bastante bem ao 

método de ensino da modalidade, tendo sido uma abordagem do agrado de todos.  

O trabalho dos alunos foi orientado aula, após aula, sendo certo que se assim 

não fosse, não teriam conseguido os resultados obtidos. À semelhança da 

ginástica, o sucesso dos alunos foi visível pela clara evolução em cada aula. 

Adicionalmente, no final foi gratificante observar a entrega, a criatividade, a 

dedicação e o envolvimento da turma, pois os grupos estavam a trabalhar num 

tema, com um objetivo comum e ajudando-se mutuamente.  

Para concluir, enquanto professora, posso dizer que foi uma das modalidades 

que mais gostei de lecionar. 

 

4.3.11.  A lecionação no 3º período – o desafio do ensino à 

distância  
 

Tendo em conta o contexto de pandemia, a família assume um papel fulcral 

no processo de adaptação. Como lembra Lima (2002), a escola tem um poder 

importante sobre a família, uma vez que marca o ritmo de vida das crianças/ 

adolescentes e, consequentemente, das suas famílias. Segundo a OMS (1994), o 

conceito de família, não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria 

sexual ou adoção. A família é o grupo cujas relações são baseadas na confiança, 

suporte mútuo e um destino comum.  

Na declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) pode ler-se que 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de 

fraternidade”. No seguimento desta ideia, percebemos que, à escola, chegam 

crianças/ adolescentes com experiências familiares, sociais e culturais bastante 

diferentes.  

 O tempo presente exige cada vez mais do professor. Este tem de se adaptar 

às novas circunstâncias, aos ditos “novos alunos” que demonstram outro interesse, 

que são oriundos de realidades sociais e culturais muito heterogéneas e uma 

sociedade que já não se rege pelos mesmos valores. Assim, esta profissão não se 

esgota numa matriz técnica e científica, pois a dimensão humana e relacional do 

docente ganha uma maior proporção, nestes tempos. O que aconteceu com a 

escola, com os alunos e comigo mesma, levou a um repensar de ideias e 

estratégias para combater a distância existente, de forma a manter os alunos 
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ativos, empenhados e motivados para aulas diferentes daquelas que estavam a ser 

lecionadas.  

Batista e Pereira (2014) defendem “uma EF fundamentada nos conteúdos 

específicos do desporto, enquanto fenómeno cultural, social e biológico” (p. 35). O 

seu ensino surge através do desporto e do corpo, mas, como nos diz Bento (1987), 

deve transmitir experiências e produzir resultados de aprendizagem em relação a 

três domínios: motor, cognitivo e interpessoal, já que o seu propósito é formar 

cidadãos que saibam lidar com o seu próprio corpo, que desenvolvam noções de 

superação, de partilha, de trabalho em equipa e de cooperação. “Importa assim 

incorporar na Educação Física práticas desportivas sistemáticas, carregadas de 

intencionalidade educativa, concebidas de forma integrada e com significado 

cultural, capaz de proporcionar prazer aos alunos e fundada nos valores do 

desporto. Uma prática promotora da autoconfiança e autorrealização, que partilhe 

a responsabilidade com outras áreas nos processos de desenvolvimento de 

competências que contribuem para formar cidadãos confiantes em si mesmos e 

socialmente responsáveis (UNESCO, 2015)” (Batista & Queirós, 2015, p. 35).  

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora (2016), a Escola 

é a “instituição que tem encargo de educar, segundo programas e planos 

sistemáticos; edifício onde se ministra o ensino; conjunto formado por alunos, 

professores e outros funcionários de um estabelecimento de ensino”. 

A escola é uma das instituições mais importantes das sociedades 

contemporâneas, não devendo ser apenas um local de instrução, mas um local 

onde se personaliza, socializa e educa a criança/ adolescente para a sociedade em 

que se insere (Meneses, 2015). Compete à escola proporcionar as oportunidades 

necessárias para a conquista da autonomia pessoal do aluno, o que pressupõe a 

apreensão de valores e a construção de conhecimento e personalidade que 

possibilitem o desenvolvimento de atitudes orientadas para uma participação crítica 

e mais consciente, nas diferentes manifestações da vida social (Silva, 2006).  

A situação atual obrigou-nos a ajustar o modelo de ensino. Ensino este à 

distância, através de um computador. Posso dizer que os alunos de ambas as 

turmas (5º e 10º) se empenharam bastante nas tarefas propostas. Como é natural, 

houve alguns que se destacaram mais que outros, mas mesmo no contexto das 

aulas, já era assim.  

Como referem Batista e Queirós (2015, p. 40), “o caminho da Educação Física 

deverá apontar sempre para o seu valor educativo e formativo, pois, da Escola, é 
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isso que se espera!”. Neste sentido, a escola, e o seu espaço, é de extrema 

importância para todos, pois estamos habituados a um padrão de ensino (espaço 

físico).  

Perante as circunstâncias e o estado em que o país se encontrava, devido 

ao Covid19, as aulas do terceiro período decorreram à distância. A primeira 

semana foi uma nova experiência em contexto de prática pedagógica, pois tal como 

os alunos se estavam a adaptar às novas práticas, também os professores tiveram 

que se adaptar e estruturar todo o processo. Durante este período, senti-me 

bastante entusiasmada, pois já tinha saudades dos alunos devido à interrupção 

letiva para férias, porém senti um nervosismo miudinho na primeira sessão 

síncrona. Era um sentimento natural, dado ser uma nova forma de contacto com 

os alunos. Além disso, não me sinto muito à vontade com câmaras.  

O período quinzenal englobou 4 sessões de 90 minutos. Cada sessão foi 

composta por 3 períodos de 30 minutos: 

 

• 0’-30’ – período para consultar esquema da sessão – os alunos devem 

equipar-se e consultar as instruções dadas pelo professor para a sessão do 

dia; 

• 30’-60’ – período para realizar a tarefa definida para a quinzena – os alunos 

devem realizar o plano apresentado pelos professores, consultado no 

primeiro período da aula;  

• 60’-90’ – período para criar um vídeo em que os alunos executam e explicam 

a execução de um dos exercícios previamente realizados e iniciar/continuar 

a elaboração do site. 

 

Todas as decisões foram efetuadas pelo grupo de Educação Física, de 

forma conjunta e debatidas todas as semanas para ver a evolução e 

acompanhamento de todo o trabalho. Em Núcleo de estágio foram criados os jogos 

mencionados anteriormente que podem ser consultados (Anexo 5: Jogo da glória 

e Anexo 6: jogo do monopólio).  

As aulas síncronas decorreram dentro da normalidade e o contato com os 

alunos, via email, também. Foi gratificante ver que os alunos, mesmo à distância, 

continuavam motivados e executavam os exercícios. Não obstante, existia sempre 

alguém a que não conseguia chegar, o que me deixava triste. Era parte do processo 

e do momento que tentávamos ultrapassar.  
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De forma a monitorizar quantitativamente o trabalho realizado pelos alunos, 

estes deveriam preencher uma grelha de registos com o número de vezes que 

conseguiam realizar cada exercício. Deste modo, alunos e professores poderiam 

acompanhar a evolução atendendo ao ritmo de cada um. Em termos quantitativos, 

a monitorização do trabalho realizado pelos alunos seria feita semanalmente. 

Assim, cada um deveria escolher um exercício (uma vez por semana e sempre 

diferente) e fazer um vídeo, executando e explicando a execução do exercício. Com 

isto, o professor teria a oportunidade de observar parte do trabalho realizado pelos 

alunos. Ao mesmo tempo, o professor teria elementos para captar e avaliar o nível 

de conhecimento dos alunos acerca das componentes críticas do exercício 

selecionado. Com efeito, para além de tomar conhecimento do número de 

repetições que cada aluno consegue fazer, importa perceber o grau de 

conhecimento acerca da execução correta dos exercícios, de forma a garantir uma 

prática segura e saudável. 

Com o objetivo de desenvolver a cultura desportiva dos alunos, no final da 

aula, os alunos elaborariam um site, a fim de explorarem informações teóricas 

acerca de uma das modalidades lecionadas no 3º período, bem como outra 

modalidade à escolha dos alunos, seguindo as normas de elaboração enviadas. 

Inicialmente, o modelo de ensino à distância era um pouco complexo, pois o 

facto de necessitar de novas adaptações tornou-se confuso nos primeiros dias. 

Tudo era diferente, e tudo tinha mudado em apenas horas ou dias. Para mim, o 

processo de adaptação foi como se tivesse que começar uma nova aprendizagem 

do processo de ensino, pois senti que estava a passar novamente por uma 

experiência diferente, isto é, por um novo choque com a realidade. Contudo, esse 

choque passou rápido; foram alguns dias de adaptação ao processo e ao 

funcionamento das aulas.  

Os modos de planeamento também se alteraram face às circunstâncias. 

Como afirma Bento (2003, p. 57), “os trabalhos de planeamento do professor de 

Educação Física relacionam a direção essencial das exigências e conteúdos 

programáticos com a situação pedagógica concreta; são expressão de 

personalidade do professor, do conhecimento e competência do seu estilo 

individual de ensinar.” 

Note-se que os alunos aderiram bem e, na sua maioria, mostravam-se 

sempre entusiasmados. No caso da turma do 5º ano, numa faixa etária mais baixa, 
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os alunos tinham o apoio e ajuda dos encarregados de educação, o que era 

fundamental para a troca de informações entre aluno e professor e vice-versa.  

A formação deve ser “um espaço onde se adquira os requisitos da 

competência e não meras competências. Assim, é necessário que se criem 

condições para que exista tempo e espaço para pensar, para analisar, para 

produzir, para construir e reconstruir o pensamento, o conhecimento, as crenças e 

as conceções. É ainda necessário que a criatividade, a sensibilidade, o 

autodesenvolvimento, a comunicação e as meta competências sejam objeto de 

desenvolvimento, o que apenas é viável se houver investimento no pensamento 

crítico e reflexivo, porquanto a atribuição de sentido e de significado às vivências é 

fundamental” (Batista, 2011, pp. 437-438). Neste sentido e dadas as circunstâncias 

peculiares, a opção foi trabalhar os jogos com exercícios de condição física, planos 

de condição física, grelhas de registos autónomo, criação e elaboração de um site 

com a explicação detalhada de duas modalidades (sendo uma à escolha e outra 

obrigatória, o futebol). Tal decorreu com a turma do 10º ano. No caso do 5º ano, foi 

tudo igual, mas o trabalho da componente teórica foi apenas um PowerPoint, com 

uma modalidade à escolha.  

Quando o processo de estágio começou, tinha em mente despedir-me de 

todos os alunos, funcionários e professores de forma mais emotiva, através de um 

piquenique ou com todos, de forma a encerrar o ano letivo, porém devido às 

circunstâncias, isso não foi possível. Por conseguinte, decidi que irei visitar a 

instituição no próximo ano, pois estes foram e serão sempre os primeiros alunos e 

o meu primeiro contacto com o mundo de ser Professora de Educação Física.  

O processo de ensino à distância, enquadrado nesta fase do percurso 

académico que é o estágio, é uma aprendizagem que encarei como uma mais valia 

para o meu futuro profissional. Para mim, é uma forma de aprendizagem face a 

novas formas de interação com os alunos, apesar de não ser fácil chegar a todos 

os alunos. Na verdade, não obstante a evolução tecnológica, nem todos os alunos 

conseguem ter acesso a essas vantagens. Sim, é verdade. Ainda existem pessoas 

sem computador, ou sem internet em casa.  

No que se refere ao alunos de 5º ano, fazem parte de uma faixa etária 

interessante, pois estão no início de um novo processo de ensino, isto é, numa fase 

de mudança de escola, novos amigos na maioria das vezes, mais do que um 

professor, espaços de recreio maiores e com caraterísticas diferentes e toda uma 

ligação escolar. Além de todas estas mudanças, o ensino à distância. Estes alunos 
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foram auxiliados e apoiados pelos seus familiares, o que para nós, professores, foi 

uma grande ajuda no processo.  

De qualquer modo, é de referir que os pais trabalham e nem sempre foi 

possível dar o apoio e ajuda necessária aos alunos mais novos (5º ano), que têm 

mais dificuldades em trabalhar com o computador e enviar os ficheiros solicitados. 

Foi uma fase em que era preciso muito cuidado, pois uma palavra ou um gesto 

poderia ser interpretado de diversas maneiras e não queríamos prejudicar nem 

exigir demasiado dos alunos e dos pais.  

Apesar do exposto, através da aplicação zoom foi possível prosseguir com 

a realização das aulas nos 5º e 10º anos. E até de forma positiva. Também os 

alunos emitiram feedbacks positivos, o que para nós, professores, foi 

compensador, e fez com que sentíssemos que o trabalho desenvolvido fosse 

valioso.  

As tecnologias foram ferramentas de extrema importância nas 

circunstâncias de pandemia. Mas é importante referir que o ensino à distância 

implica bastante trabalho por parte dos professores na preparação de materiais 

para ao alunos. Além disso, tenho algumas dificuldades na filmagem e edição do 

vídeo, o que tornou o processo mais complicado para mim.  

Quanto ao desenvolvimento do processo, uma das formas encontradas para 

este período mais conturbado, foi a proposta de trabalhos a realizar em casa e 

entrega online, tais como Filmagens, registos e construção de um site/ trabalho. 

Existem alunos mais organizados que outros e isso foi visível pela entrega dos 

trabalhos nos prazos estipulados e pelas dúvidas colocadas, por vezes pertinentes. 

Quando estas eram colocadas, eram respondidas o mais rápido possível, de forma 

a que os alunos ficassem esclarecidos e pudessem dar continuidade ao trabalho. 

Quanto aos feedbacks, eram sempre emitidos no início da semana seguinte, de 

forma a que antes de iniciarem um novo trabalho pudessem relembrar o trabalho 

desenvolvido anteriormente. Desse modo, conseguiam superar as suas 

dificuldades e melhorar alguns dos aspetos mencionados.  

O trabalho desenvolvido à distância focou-se, então, na elaboração e 

realização de circuitos de treino funcional/ circuitos de condição física e de 

coreografias de dança com passos acessíveis e de diferentes estilos. Os alunos 

tinham a opção de escolher um exercício para filmar, explicar e executar ou 

selecionar a coreografia de dança e filmar.  
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Na turma de 5º ano, os seus gostos estavam bastante divididos, pois os 

alunos alternavam entre escolherem dança e um exercício. Esta escolha devia-se 

às coreografias de dança e aos seus gostos pessoais.  

Na turma de 10º ano, grande maioria dos alunos optou pela realização da 

coreografia de dança. Como referido, a turma era constituída maioritariamente por 

elementos do género feminino, sendo o seu gosto pela modalidade de dança muito 

evidente, daí as suas escolhas.  

Todas as quinzenas, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, foram 

de extrema importância neste processo de ensino à distância. A qualquer momento 

podia surgir um email com uma dúvida, que devia ser esclarecida, tal como podia 

surgir um trabalho que devia ser apreciado, com emissão de feedbacks construtivos 

e evolutivos. Assim, cada aluno obtinha o feedback direcionado a si, com enfoque 

no seu trabalho em concreto.  

Destaque-se, no entanto, que nem sempre este tipo de situação é a mais 

conveniente. Na verdade, a quantidade de emails e mensagens que os alunos 

chegavam a enviar e a hora da sua receção, tornaram o ensino à distância num 

verdadeiro tormento. Os alunos mandavam email a qualquer altura. Se se 

lembrassem de mandar um email às tantas da manhã com um trabalho, 

mandavam, ou até uma mensagem, sem pensar se seria adequado ou não. A título 

de exemplo, houve um dia que decidi contar o número de emails que recebera. 

Porém, desisti de contar, pois eram tantos que se continuasse a contagem estaria 

a perder ainda mais tempo, e tinha ainda que os analisar, arquivar, visualizar e 

emitir feedbacks. De facto, não bastava que os alunos realizassem as tarefas 

propostas e as enviassem, era necessário um feedback individual e direcionado a 

cada aluno. Foi bastante trabalhoso! Não havia horas... Os alunos eram capazes 

de nos enviar uma dúvida a qualquer hora e até mesmo num feriado, mas eu não 

tinha coragem de ver e não lhes responder. Acabava por responder o mais rápido 

possível.  

Foram e continuam a ser tempos incertos, cheios de mudanças e de 

adaptações, quer dos alunos, quer dos professores. Este processo não foi de todo 

fácil, podendo apresentar vantagens e desvantagens, com consequências mais 

positivas ou negativas, dependendo da perspetiva de cada um.  

A fase pandémica que atravessamos vem-nos mostrar que nada é garantido. 

Ao mesmo tempo fez-nos parar na correria que é vida. No entanto, mostrou 

também que ser professor é, acima de tudo, uma vocação, como sinónimo de 
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missão. Na realidade, senti e continuo a sentir imensas saudades quer do ensino 

presencial, quer da relação com os alunos.  

Paralelamente a todas as mudanças e alterações no ensino para tentar 

diminuir as consequências da ausência de ensino presencial, o nosso processo de 

estágio continuou e nós, estudantes-estagiários, tivemos que aprender e adaptar-

nos o melhor e mais rapidamente possível, sem que tivéssemos um modelo a 

seguir. No fundo, estávamos todos a aprender, nós EE e todos os PC e PO. Como 

afirmam Tardif et al. (2002, p. 77): “Não há nenhuma teoria que explique como é 

que o professor aprendiz aprende a ensinar, que prepare as diferentes fases pelas 

quais passa o professor aprendiz, ou esclareça as dificuldades típicas que o 

professor aprendiz de professor experimenta com as quais tem que aprender a lidar 

no processo de transição do professor aprendiz a professor”  

Acompanhando a ideia de Tardif et al. (2002), a transição de professor 

aprendiz a professor é, na minha opinião, um processo gradual, e individual. Nós, 

os EE que vivemos este tempo de transformação temos, seguramente, muito que 

assimilar. Se a ação refletida e a reflexão são aspetos fundamentais neste 

percurso, mais ainda com tudo o que aconteceu. De facto, é cada vez mais 

importante refletir, quer sobre todo o processo passado e fazer um balanço, quer 

do que acontece no momento e ponderar/ preparar novas perspetivas futuras.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E 

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

Para além da preparação e lecionação das aulas, existem outros campos 

essenciais na integração do EE que não podem ser esquecidos. Para além do 

ensino, o professor tem outros papéis na escola, assumindo responsabilidade pelo 

planeamento e gestão, ser representante de uma profissão, da escola e da 

comunidade escolar (Silva, 2014). Neste sentido, um dos objetivos propostos para 

a minha PES consistia na minha envolvência na escola e na comunidade escolar, 

para lá do tempo despendido na lecionação das aulas e na sua preparação. Desta 

forma, procurei envolver-me no maior número possível de atividades na escola, 

cuja participação me permitiu adquirir mais conhecimento e experiência junto de 

outros docentes e funcionários, com os quais procurei evoluir.  

 

5.1. Papel do Diretor de Turma  
 

A direção de turma corresponde a uma tarefa deveras importante para um 

professor. Como não é ensinada na faculdade, torna-se muito interessante 

perceber o seu funcionamento e tudo que a envolve.  

A palavra diretor (do latim ‛directore’) refere-se “àquele que dirige”, que guia, 

ou seja, um indivíduo que organiza uma tarefa ou orienta um conjunto de pessoas 

que trabalham juntas (Dicionário de Língua Portuguesa, 2004, p. 551). São os 

Diretores de Turma que orientam as atividades de apoio aos alunos e coordenam 

as atividades dos professores da turma, sendo eles que estabelecem a ligação 

escola – família e vice-versa.  

O Diretor de Turma (DT) coordena o trabalho do conselho de turma e é 

designado pelo diretor. Nas reuniões do conselho de turma, na análise da avaliação 

individual dos alunos, apenas participam os membros docentes. Compete ao DT 

favorecer a articulação entre os diferentes professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, promovendo o trabalho cooperativo, especificamente 

entre professores e alunos, no sentido de adequar estratégias e métodos de 

trabalho, com caráter curricular e avaliativo, além de compreender as 

especificidades de cada aluno. Esta modalidade administrativa e pedagógica 

estabelece uma relação entre professor, turma, aluno, encarregado de educação e 

direção da escola.  
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O Diretor de Turma tem um papel de mediador entre a docência e a gestão, 

na medida em que, por um lado, coordena um grupo de professores, por outro, tem 

implicações diretas na gestão escolar, sobretudo a pedagógica. Este agente é 

capaz de mediar três situações importantes nas relações do âmbito escolar, tais 

como: docência e gestão; escola e família; professor e aluno. Relativamente ao elo 

entre a escola e a família, o Diretor de Turma mostra-se também como mediador 

fundamental, no sentido de orientar os pais no acompanhamento da vida escolar 

dos seus filhos, envolvendo-os na realização de atividades educativas com os 

alunos e os professores da turma, no âmbito escolar ou de outros contextos de 

aprendizagem. Deve, também, propor atividades e ações com os encarregados de 

educação, com o intuito de manter uma relação entre a família e a escola. 

Com o objetivo de otimizar o diálogo com a família, o Diretor de Turma, no 

início e final de cada período letivo, procura fazer reuniões devidamente preparadas 

no sentido de manter os Encarregados de Educação sempre informados e 

atualizados, mantendo uma boa comunicação e uma boa relação, e privilegiando 

uma atitude positiva durante todo o ano letivo. No entanto, o Diretor de Turma nem 

sempre tem o papel facilitado; muitas vezes, até é ingrato, pois existem dificuldades 

na comunicação, no relacionamento e, sobretudo, no desenvolvimento de 

estratégias de cooperação entre a escola e a família. Com efeito, a relação entre 

pais e professores tem sido, muitas vezes, marcada por conflitos de interesses, 

causando constrangimentos a nível relacional, o que prejudica a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno. Por este motivo, o Diretor de Turma deve incorporar um 

conjunto de caraterísticas relacionais e sociais que o destaquem entre os diversos 

professores. Só assim poderá cumprir de forma eficiente e eficaz todas as funções 

e tarefas inerentes ao seu cargo, cujo campo de atuação, como referido, abarca 

todos os atores da comunidade educativa: alunos, professores, encarregados de 

educação e comunidade escolar, em geral.  

Tal como refere Oliveira (2000, pp. 45-47), a supervisão na escola é 

entendida como “um processo de coordenação, apoio e decisão nas áreas 

pedagógicas, curriculares e de desenvolvimento profissional”. O Diretor de Turma 

desempenha, junto dos restantes docentes da turma, uma função de coordenação 

e articulação no processo educativo: dos alunos e encarregados de educação.  

No decorrer do percurso e devido à existência da turma residente e da turma 

partilhada, pude observar duas perspetivas distintas, dado que eram turmas com 

perfis e faixas etárias diferentes, notando-se, mesmo, formas diferenciadas de 
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atuação entre as diretoras de turma. Pelo que observei, penso que a DT do 5º ano 

tem uma maior ligação com os pais, talvez pelo facto dos alunos serem mais novos 

e ser o seu primeiro ano numa escola tão grande e com vários ciclos de ensino; 

além disso, os alunos têm muitas disciplinas e professores diferentes. No 10º ano, 

a DT tentava comunicar com os pais, mas nem sempre conseguia, dado que a 

turma não era fácil, implicando uma comunicação mais complexa, mas nem sempre 

eficaz.  

Esta experiência diversificada, na vivência do cargo e papel de DT, mostrou-me 

a complexidade das funções e as respetivas dificuldades, bem como a necessidade 

de uma boa preparação do professor selecionado para o efeito. Por conseguinte, é 

possível dizer que o Diretor de Turma é, por um lado, um docente que coordena 

um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema de gestão 

da escola a quem são atribuídas responsabilidades de caráter global do conselho 

de turma correspondente. Por tudo isso, o Diretor de Turma é muito mais que um 

docente, deve ter um perfil adequado a esse cargo e vivê-lo com a intensidade e 

responsabilidade que lhe são inerentes. Na verdade, ser professor, mais do que 

uma profissão, é também, uma vocação e uma missão.  

 

 

5.2. As atividades de complemento curricular 
 

As atividades realizadas fora do contexto de sala de aula são indispensáveis 

para o desenvolvimento enquanto profissional de EF. Também é através delas que 

conseguimos fortalecer as relações com toda a comunidade educativa. É de 

salientar que um professor não se pode limitar à lecionação, deve ser um elemento 

ativo nas atividades da escola. Várias foram as atividades em que participei e todas 

elas foram importantes na minha evolução enquanto profissional. 

Ao longo do ano da PES estive envolvida em diferentes atividades, algumas 

delas em simultâneo com o núcleo. Especificamente, no dia Europeu do Desporto 

Escolar, oferecemos uma manhã diferente a todos os alunos da escola, através de 

jogos reduzidos de badminton, iniciação à escalada, iniciação ao tiro ao alvo, 

ginástica de solo, minitrampolim e coreografia de dança. Todas as turmas que 

tinham EF nesse dia de manhã, com a autorização e presença do respetivo 

professor, puderam comparecer nesta atividade. Uma vez que era provável ter 

muitos alunos e sendo esta atividade uma novidade, foi importante existir uma boa 
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organização e antecipação de problemas. Nesta manhã, contámos com a 

participação de todas as turmas com aulas de EF naquele período de tempo. 

Esta atividade, sendo a primeira, teve um grande impacto em mim, uma vez 

que foi o primeiro contacto que tive com um elevado número de alunos ao mesmo 

tempo. Nesse mesmo dia, também houve espaço e tempo para desenvolver as 

minhas relações com os alunos da escola: um dos meus grandes objetivos para 

este ano da PES.  

O Corta-mato realizou-se, na escola, no dia 27 de novembro. Esta atividade 

é muito interessante e importante, pois muitos alunos gostam de participar e 

dedicam-se de forma empenhada e ativa na prova. Como troféu para cada 

categoria da prova, existia um diploma de participação até ao 6º lugar e um troféu 

para os 3 primeiros. Os troféus foram elaborados por mim, com a ajuda do meu pai 

nos cortes da madeira (as fotografias dos troféus podem ser consultadas no anexo 

7). 

A proposta apresentada, pelo núcleo de estágio, consistia na elaboração de 

uma atividade enquadrada no dia da Educação Física (27 de março). Esta data já 

estava inserida no plano geral de atividades, tendo sido aprovada no Conselho 

geral e pedagógico da instituição. O título do evento era “Get Fit Now” e nele 

estavam incluídas três aulas de dança, duas de ritmos latinos e outra de zumba. 

O objetivo principal passava por realizar uma atividade de fitness aberta a 

toda a comunidade estudante do agrupamento de escolas, incluindo assim os 

diferentes ciclos de ensino, isto é, desde o 1º ciclo até ao ensino secundário.  

A dança “aparece” como uma disciplina importante do desenvolvimento da 

criança e adolescente, tendo vários benefícios, tais como: o desenvolvimento de 

competências motoras; melhorar a capacidade aeróbica e função 

cardiorrespiratória; fortalecimento dos ossos e músculos; aumento da flexibilidade; 

entre outros (Mendes, 2017). 

A atividade consiste na realização de danças latinas (samba e salsa ou samba 

e chachachá) e zumba (ver quadro 8). As danças latinas são bastante interessantes 

e trabalham imenso o domínio do corpo, flexibilidade, equilíbrio, entre outras 

capacidades motoras, também importantes para o desenvolvimento físico e 

intelectual. Relativamente à zumba, esta é uma modalidade de ginásio que está 

muito na moda, sendo apreciada por todos. Devido às circunstâncias da Covid19, 
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não foi possível a sua realização, porém foi planeada, conforme se pode ver o 

Cartaz do Evento, no anexo 8. 

 

Quadro 8: Organização e distribuição das atividades 

População alvo Total de inscrições Atividade 

1º ciclo (3 turmas do 4º ano) – total 79 alunos Danças Latinas 

2º ciclo (5º e 6º 

anos) 
Máximo de inscrições 30 alunos Danças Latinas 

3º ciclo (7º, 8º e 9º 

anos) 
Máximo de inscrições 50 alunos 

Zumba 
Secundário (10º, 

11º e 12º anos) 
Máximo de inscrições 50 alunos 

 

5.3. Desporto Escolar  

 

O Desporto Escolar (DE) integra atividades que colocam em jogo 

potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento 

global das crianças, adolescentes e jovens. É um espaço privilegiado para adquirir 

hábitos de vida saudáveis, competências sociais e valores morais 

(responsabilidade, espírito de equipa, disciplina, tolerância, respeito, solidariedade, 

dedicação, etc.). Com efeito, o Desporto Escolar é de extrema relevância no 

processo educativo dos alunos, desde logo por providenciar a inclusão pela via da 

prática e pelo elevado poder de socialização (novas experiências, práticas e 

realidades).  

O DE evidencia-se em duas vertentes, sendo elas: interna e externa. A 

vertente interna diz respeito ao conjunto de atividades físicas e desportivas 

organizadas pelo grupo de Educação Física, cujo intuito é o desenvolvimento do 

caráter lúdico, de formação ou de orientação desportiva. Por outro lado, a vertente 

externa, estruturada por equipas, vai ao encontro da competição e encontros 

escolares. Assim sendo, a atividade externa deve decorrer da atividade interna, 

contribuindo para a melhoria de competências físicas, técnicas e táticas, bem como 

para potenciar o desenvolvimento integral do aluno.  

Pelo tanto, é fundamental promover a aprendizagem das regras, incutir a 

competição saudável, a prática em valores, o fair play e a responsabilidade. É neste 
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contexto que os alunos são estimulados a participar em diversas tarefas no DE, isto 

é, não detêm apenas o papel de atleta, mas também o de árbitro e o de espetador, 

com o objetivo de os fazer sentir integrados, desenvolvendo, ao mesmo tempo, 

inúmeras competências e vivências. 

Pelo exposto, facilmente se percebe que o Desporto Escolar é um meio 

muito importante na formação desportiva, além de ser um campo que permite e 

potencia o desenvolvimento social, relacional e pessoal, dotando os alunos de 

competências a estes níveis. Na participação no desporto escolar, os alunos 

encontram um espaço que dá respostas às suas motivações, no sentido de criar 

cidadãos civicamente mais competentes.  

A instituição de ensino onde realizei o EP oferece diversas atividades no 

âmbito do DE, nomeadamente: Desportos Gímnicos de grupo, Desportos Gímnicos 

de acrobática, Atividades Rítmicas Expressivas, minitrampolim, surf, natação, 

Multiatividades (escalada), badminton e xadrez. Dentro deste conjunto de 

modalidades/ atividades, foi-nos dada a possibilidade de escolher a modalidade 

que mais gostássemos, ou que nos desafiasse mais, para acompanharmos durante 

o ano letivo. 

Inicialmente, a minha a escolha recaiu sobre as Atividades Rítmicas 

Expressivas, pois adoro dançar e gostava de aprofundar mais e descobrir mais. 

Porém, isso não foi possível, porque ainda não existia nenhum grupo-equipa e nem 

sempre havia alunos. Perante este obstáculo, optei pela natação, uma vez que era 

uma modalidade em relação à qual sentia algum receio e pela qual tinha 

curiosidade e vontade de aprender mais. Além disso, é uma modalidade cujo 

contexto da prática é diferente (piscina), o que implica um controlo e planeamento 

distintos.  

A Professora responsável era muito competente, dinâmica e comunicativa, 

o que me ajudou a desinibir e a perder alguns receios iniciais. De facto, controlar 

todos os alunos dentro da água não é tarefa fácil, sendo mesmo necessário o dobro 

da atenção.  

Na primeira aula, a professora explicou-me a dinâmica das aulas e conheci 

os alunos que, desde logo, mostraram ser meigos, comunicativos, brincalhões, 

focados, determinados e trabalhadores. Depois de ver alguns planos de trabalho, 

a professora deu-me a oportunidade de elaborar os planos, de forma a poder 

evoluir e a intervir mais, quer no planeamento do treino, quer na lecionação.  
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Esta experiência foi realmente gratificante para mim; na verdade, foi um suporte 

para a minha prestação como docente, dado que esta modalidade foi 

posteriormente lecionada na turma residente. Há que dizer que os alunos estavam 

sempre motivados e entusiasmados; até pela postura da professora, sempre 

incrível. As provas de competição foram uma mistura de sentimentos para mim e 

para os alunos. Finalmente, toda a envolvência e o trabalho realizado foram 

aspetos que me deixaram bastante satisfeita, principalmente por ver a alegria dos 

alunos.  

 

5.4. Fazer aprender para lá da sala de aula: a minha 

experiência e atuação 
 

A experiência e o contacto existente com a instituição e todos os elementos 

nela existentes foi bastante positiva, desde a presidência, que era excelente, 

passando pelos professores, pelos assistentes operacionais e, os mais importantes 

para mim, os alunos, pois eles foram a peça do puzzle fulcral para toda esta viagem/ 

percurso que realizei.  

Os professores de outros grupos disciplinares foram muito colaborativos, 

pois ofereceram a sua ajuda no que fosse preciso, mostrando-se disponíveis a 

colaborar sempre que solicitado e proposto.  

No que se refere à escola, de uma forma geral, existe uma boa ligação entre 

os diferentes agrupamentos e isso é visível através da dinâmica e estruturação 

quer das reuniões, quer das atividades realizadas.  

No que concerne à dinâmica com os outros professores, procurei, 

diretamente com os diretores de turma, estar constantemente atualizada em 

relação a todas as situações das turmas e alunos. Por exemplo, no caso do 10º 

ano, sendo uma turma com mais dificuldades, procurei conhecer a situação dos 

alunos tendo em conta o seu desempenho escolar. Dediquei tempo a alguns deles 

já repetentes e com algumas negativas, conversando com eles de forma a oferecer-

lhes um pouco de motivação para continuarem e não desistirem do curso.  

No que se refere aos funcionários, da mesma forma que eles mostraram 

respeito por mim, também eu o demonstrei. Tendo eles uma enorme 

responsabilidade dentro da escola, procurei nunca atrapalhar o seu trabalho, 

mostrando sempre a minha disponibilidade para o que precisassem.  



121 
 

Quanto aos alunos, estes sim, eram a minha prioridade. O meu principal 

objetivo era mostrar-lhes que podiam contar sempre comigo e assim o fiz. 

Transmitir inúmeras competências e valores, que são fundamentais para o 

desenvolvimento dos discentes, é sem dúvida o papel do professor e este processo 

não termina após lecionar as respetivas aulas. Por isso, várias foram as conversas 

pessoais com alguns alunos, muitas vezes para resolver ou mostrar soluções para 

certas adversidades. É importante que o docente se preocupe mesmo fora do 

contexto de aula, com a finalidade de os seus educandos se tornarem melhores 

cidadãos e um exemplo para a sociedade.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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Este tópico corresponde, sobretudo, às minhas vivências e experiências, 

que foram e são influentes na construção e desenvolvimento das competências 

profissionais. Assim sendo, neste ponto do relatório para além de refletir acerca 

das dificuldades sentidas, foco a necessidade desenvolver as competências de 

investigar a própria prática, bem como elementos relativos à socialização 

profissional e institucional e à ética profissional.,. Como refere Garcia (1999, p. 33). 

“A formação de professores consiste no processo de transmissão de 

conhecimentos científicos e culturais de modo a dotar os professores de uma 

formação especializada, centrada principalmente no domínio dos conceitos 

e estrutura de matéria em que é especialista”. 

A PES assumiu um papel preponderante no desenvolvimento das minhas 

competências a nível profissional, pedagógico e pessoal. O desenvolvimento 

profissional é um processo bastante complexo, no qual o professor se deve manter 

integrado com a comunidade educativa e, principalmente, com o professor 

cooperante e com os colegas de estágio, com o intuito de aperfeiçoar as suas 

competências relativamente ao processo de ensino-aprendizagem.  

 

6.1. A Componente ético-profissional 
 

A Educação Física tem um papel importante para a formação integral das 

crianças e jovens. De facto, é uma disciplina em que estimulamos a descoberta do 

ser humano na sua totalidade, partindo da melhoria das capacidades motoras, até 

à formação integral da personalidade do aluno. O ser humano é um ser inacabado, 

com necessidade de se construir através de um processo de interação consigo 

mesmo, com os outros e com o meio em que está inserido. Temos a possibilidade 

de promover esta construção através do treino das capacidades e das 

competências motoras no processo de aprendizagem e educação, aumentando a 

capacidade de ação do aluno. É deste modo que, na minha perspetiva, podemos 

realmente sustentar a Educação Física na escola, aliando a moral em ação à 

educação pelo corpo, centrada num ser humano emancipado.  

É importante que todo e qualquer profissional se questione sobre si, sobre o 

seu trabalho e como este deve ser feito da melhor forma. Refletir acerca do tipo de 
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profissional que queremos ser é fundamental e nós, professores, não fugimos à 

regra. Questionar-me sobre que professora estou a ser e que tipo de professora 

quero ser, é importante para a evolução enquanto profissional da educação. A 

profissão de Professor baseia-se numa atividade construtivamente ética, onde este 

deve agir segundo um conjunto de princípios de natureza moral e onde se espera 

que este aplique uma estratégia, desenvolva um método e disponha de recursos 

para promover a formação ética dos alunos (Caetano & Silva, 2009).  

 No decorrer do ano letivo, orientei as minhas ações e atitudes segundo os 

princípios associados à ética, ao profissionalismo e aos valores da educação e da 

pessoa humana. Tal como me foi instruído desde criança, cumpri com os horários 

de todas as tarefas propostas, de forma muito rigorosa. Sempre fui assídua, pontual 

e cumpri na íntegra com o que me foi proposto, estando, permanentemente, 

presente em todas as aulas que lecionei e nas dos meus colegas da PES. Cheguei 

sempre com antecedência, de forma a ter o material e o espaço organizados para 

iniciar a aula à hora estipulada. No que diz respeito ao relacionamento com a 

comunidade educativa, formei diversos laços de proximidade, considerando que 

transmiti sentimentos de cooperação, simpatia, respeito, amizade, entreajuda e 

educação. Todos estes aspetos contribuíram, sem dúvida, para a construção da 

minha identidade enquanto professora de EF. 

A ética profissional foi parte integrante da intervenção pedagógica, através da 

postura adotada no contexto e na comunidade escolar. No decorrer deste ano de 

estágio pedagógico, e enquanto Professora e membro da comunidade escolar, 

assumi uma postura de respeito em relação a todos os elementos da ação 

educativa, encarei com responsabilidade todo o trabalho desenvolvido durante a 

intervenção escolar. Penso ter sido um bom exemplo para os meus alunos, através 

de aspetos como pontualidade, assiduidade, disponibilidade, respeito e 

transmissão de valores e, sobretudo, confiança. No que diz respeito à participação 

na vida escolar, interessei-me e preocupei-me com o bem-estar dos diferentes 

elementos e com o bom funcionamento em todas as esferas de atuação. Também 

estive sempre atenta à minha turma, aos seus interesses, ao seu desenvolvimento 

social, transmitindo valores e comprometendo-me com o seu desenvolvimento e 

aprendizagem.  

No que concerne à inovação das práticas pedagógicas, utilizei algumas 

estratégias para garantir um clima/disciplina favorável à aprendizagem dos alunos, 

algo que se verificou ser muito importante ao longo do ano letivo. No final, esta 
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experiência foi muito importante através da partilha de opiniões e de ideias, do 

aperfeiçoamento de aspetos da prática pedagógica e do desenvolvimento da 

capacidade de análise crítica e reflexiva.  

Aprendi com o trabalho realizado num grupo com caraterísticas diferentes e 

que, por vezes, se mostrou extremamente importante porque um completava a 

ideia do outro. Para terminar, penso que o parâmetro da atitude ético-profissional 

foi alcançado com êxito e qualidade, traduzindo-se em agradáveis surpresas e 

resultados ao longo do estágio pedagógico. Muito importante também, foi o facto 

de me considerar responsável, em conjunto com a PC e a PO pelos conselhos que 

me foram dando, pelos resultados obtidos pela turma, demonstrando capacidade 

de ajustar a minha prática pedagógica. 

 

6.1.1. Socialização profissional e institucional 
 

Acredito que através da socialização podemos aprender e transmitir valores, 

modos de vida, ideias e crenças, modelos de comportamento, papéis sociais e 

ainda o conhecimento. Assim sendo, um bom relacionamento com todos os órgãos 

constituintes da comunidade educativa, principalmente o corpo docente, foi 

fundamental para o sucesso da PES. 

Ao longo deste percurso, foram-me proporcionados vários desafios, bem 

como a liberdade para assumir certos cargos, responsabilidades e autonomia em 

diversas funções, como sendo o planeamento, lecionação, organização e gestão 

das aulas, construção de prémios para atividades de enriquecimento curricular, 

abordagens de ensino aplicadas, métodos de avaliação, entre outros, em função 

dos vários objetivos que, em conjunto com a PC, foram delineados.  

A conexão com este estabelecimento foi desenvolvida a diferentes níveis. 

Primeiramente, logo no início do ano, confirmou-se realmente aquilo que a escola 

defendia, nomeadamente ser uma escola de todos para todos. Escola esta que 

apresenta inúmeras regras, ao mesmo tempo que se transmitem e vivenciam 

diversos valores em toda a comunidade, tais como: legalidade, justiça e 

imparcialidade, competência, proporcionalidade, transparência e boa-fé, práticas 

de confiança, exigência, trabalho, rigor, transparência, respeito, igualdade, 

inclusão, participação, democracia e responsabilidade. Por outro lado, o facto de 

ter desenvolvido as relações já existentes e criado outras com o corpo docente foi 

bastante relevante, dado que me deu a oportunidade de adquirir novas 
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experiências e conhecimentos com os mesmos. Certamente que houve uma 

evolução ao longo do ano na minha relação com a PC. É indubitável que a forma 

como nos recebeu e nos integrou no corpo docente da escola foi uma grande ajuda 

para nós, EE. Sem dúvida alguma que o sucesso alcançado neste estágio em 

muito se deve à PC, à sua mestria e ao modo como nos transmitiu e partilhou o 

seu conhecimento.  

Pelo exposto, posso afirmar que, por um lado, a PES propiciou o 

desenvolvimento pessoal, considerando o percurso individual; e por outro, 

valorizou, significativamente, o desenvolvimento do espírito de grupo, a 

colaboração e o trabalho em equipa, logo o desenvolvimento profissional. No meu 

entendimento, se a PES fosse realizada sem um núcleo de trabalho como este, o 

choque com a realidade seria ainda mais acentuado, sendo certo que teria 

encontrado mais dificuldades. Com isto, confirmo que era impossível ter um núcleo 

melhor; estou grata aos meus colegas por terem contribuído para a minha 

evolução profissional e pessoal.  

Para o bom funcionamento da PES, também foi essencial todo o apoio e 

disponibilidade prestado pelos auxiliares de ação educativa e pelos serviços 

administrativos. É de salientar o elevado cuidado em todos os espaços, quer fosse 

de aula ou de recreio, onde sempre transpareceu organização, empenho e muita 

higiene. Todos os aspetos abordados anteriormente contribuíram, 

inequivocamente, para o meu crescimento profissional, bem como pessoal.  

 

6.2. A Avaliação para a Aprendizagem nas aulas de 

Educação Física: estudo nas unidades didáticas de 

ginástica e dança 

 

 

6.2.1. Resumo 
 

O presente estudo teve como foco explorar as potencialidades dos princípios da 

AfL no processo de aprendizagem, numa turma de alunos do décimo ano de 

escolaridade nas modalidades de ginástica e dança. A turma era constituída por 

trinta alunos, sendo oito rapazes e vinte e duas raparigas, com idades 

compreendidas entre os quinze e os dezoito anos. Foram criados grupos de 
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trabalho, para cada uma das Unidades didáticas, com caraterísticas heterogéneas 

que se mantiveram ao longo das mesmas. As Unidades Didáticas foram 

constituídas por seis aulas de ginástica e quatro aulas de dança, com a duração de 

noventa minutos. A avaliação é um elemento regulador e fundamental do processo 

de ensino aprendizagem (Dutra et al., 2018) que, na perspetiva do Assessment for 

Learning, nomeadamente nas aulas de Educação Física, permite potenciar a 

aprendizagem dos envolvidos e desenvolver múltiplas capacidades para a vida 

futura (Broadfoot et al., 1999). O estudo permitiu explorar as vantagens, as 

desvantagens, as potencialidades e as dificuldades da implementação dos 

princípios do AfL nas duas Unidades de ensino mencionadas. Os instrumentos 

utilizados nas modalidades de ginástica e dança foram: observação, 

preenchimento de um questionário, gravações dos esquemas/ coreografias, para 

posteriores feedbacks em todas as aulas, dossiê de cada grupo, vários momentos 

de auto e heteroavaliação e reflexões da professora. Na ginástica realizou-se ainda 

uma ficha de avaliação de conhecimentos. Os resultados indicaram que: a 

utilização dos princípios do AfL melhorou a dinâmica das aulas; contribuiu para uma 

notória evolução do trabalho dos alunos, quer ao nível da construção e elaboração 

do esquema gímnico (no caso da ginástica), quer na construção e elaboração da 

pequena coreografia (no caso da dança); o trabalho em grupo e a dinâmica que 

este envolve potenciaram a união da turma e a partilha e entreajuda entre todos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM, GINÁSTICA, DANÇA, ALUNOS 

 

 

6.2.2. Abstract  
 

The purpose of the present study was to analyze the impact of Assessment for 

Learning principles during two teaching units – gymnastics and dance – in a tenth-

grade class. The group was composed by thirty students (eight males and twenty-

two females), aged between fifteen and eighteen years old. Heterogeneous working 

groups have been set up for each didact unit. These groups have been kept during 

the six sessions of gymnastics and the four sessions of dance – each lesson lasting 

90 minutes. Evaluation is considered as a fundamental element in the teaching-

learning process (Dutra et al., 2018), and when it comes to Assessment for Learning 
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within Physical Education, it can enhance not only the day-to-day learning in the 

classroom, but it also has the key ingredients of successful lifelong learning 

(Broadfoot et al., 1999). Our study intend to explore the advantages and 

disadvantages, the potentials and difficulties from this model’s implementation to 

the aforementioned teaching units. The instruments used for gymnastics and dance 

were: observation; questionnaire; assessment form; video recording of the 

gymnastics’ schema, for later feedbacks; working group dossier; several moments 

of self and hetero assessment; and teacher’s reflections. In gymnastics, a 

knowledge assessment form was also carried out. The results showed that: the use 

of this model improved the classes’ dynamics; it noticeably contributed for the 

students’ work in terms of their evolution, not only regarding the design, construction 

and preparation of the gymnastics’ schema (in the gymnastics case), but also in 

what respects the choreography design, even if a little one (in the dance case); team 

work and its dynamics optimized the union of the class, as well as the mutual aid of 

all to all. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, ASSESSMENT FOR LEARNING, 

GYMNASTICS, DANCE, STUDENTS.  

 

6.2.3. Introdução  
 

É imprescindível valorizar a Educação Física. Como lembram, Batista e 

Queirós (2015), esta é a única disciplina que lida diretamente com as questões da 

corporalidade, gerando relações e interações, e possibilitando a formação integral, 

desenvolvendo valores como a cooperação, o trabalho em equipa e a superação. 

De acordo com as mesmas autoras, a EF é uma disciplina que ensina o que é ser 

um ser humano, estando muito para além do desenvolvimento da aptidão física e 

do divertimento, não obstante ser muitas vezes desvalorizada. 

Tal como qualquer disciplina, um dos objetivos da EF é promover um 

processo de ensino-aprendizagem adequado aos vários intervenientes, num 

ambiente propício ao sucesso educativo. Como referem Black e Wiliam (2005), a 

aprendizagem é promovida tanto pelos professores, como pelo que os alunos 

fazem nas salas de aula. Perante esta afirmação, pode dizer-se que os professores 

são obrigados a lidar com situações complexas e por vezes exigentes, tais como 
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as pressões (pessoais, sociais e económicas) de um grupo de jovens. Esta 

consciência deve estar também contemplada nas planificações das diferentes 

sessões, para que efetivamente se verifiquem aprendizagens nos alunos. Só desse 

modo o professor estará apto a providenciar situações de aprendizagem, que 

contribuam para o desenvolvimento das diversas competências inerentes à sua 

disciplina. 

Para Pires (2010), a competência associa-se à capacidade de eficácia, à 

autonomia, à capacidade de regularmos as nossas próprias ações, às relações 

interpessoais e à necessidade de interação com os que nos rodeiam. Deste modo, 

o desenvolvimento das competências, da autonomia e das interações com os 

outros é fulcral, quer no contexto de treino, quer no meio escolar. Resende e 

Gomes (2015) defendem que o desporto apresenta infinitas potencialidades não só 

educativas, como também formativas para as crianças e para os jovens. 

A eficácia das metodologias e sequências de conteúdos, definidas pelo 

professor, é avaliada num dado momento final de avaliação, que acontece após o 

processo estar finalizado (William, 2011). O mesmo autor defende que o 

Assessment for Learning (AfL) separa a avaliação dos alunos da melhoria 

instrucional, isto é, implica-os no seu próprio processo de aprendizagem. Assim, o 

docente deixa de ser apenas um transmissor de informação e passa a possuir um 

papel de facilitador. A aplicação dos princípios do AfL pretende explorar novas 

formas de ensinar, envolvendo os alunos no seu processo, no sentido de os colocar 

a analisar as suas potencialidades e fragilidades, ao mesmo tempo que eleva os 

níveis de autonomia e responsabilidade, aumentando assim a sua aprendizagem.  

Segundo Chng e Lund (2018), uma das vantagens da utilização do AfL é o 

aumento da motivação e do envolvimento dos alunos. O foco docente, na utilização 

do AfL, é direcionado para o processo, para a aprendizagem e para os discentes. 

De facto, no AfL os alunos são os atores principais do processo, elevando o seu 

envolvimento e a sua própria perceção e evolução (MacPhail & Halbert, 2010). Os 

quatro princípios do AfL, são: partilhar as intenções de aprendizagem com os 

alunos, partilhar os critérios de sucesso, envolver os estudantes/ alunos na 

avaliação da sua aprendizagem e dos outros e fornecer feedbacks que permitam 

aos alunos avançarem/ progredirem.  

Ao nível das aulas de Educação Física (EF), a procura deve ser a formação 

integral das crianças e jovens, cultivando o respeito mútuo, a cooperação e a 

afetividade (Guimarães et al., 2001). Segundo os mesmos autores, é preciso 
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conhecer os alunos e, nas aulas lecionadas, transmitir-lhes valores e atitudes 

cruciais para o seu desenvolvimento.  

 

6.2.4. Objetivos 

 

Face ao exposto, o propósito central do estudo foi explorar as potencialidades 

do AfL (avaliação para a aprendizagem) nos processos de aprendizagem dos 

alunos, de uma turma de décimo ano de escolaridade, nas modalidades de 

ginástica e dança. Mais concretamente, pretendeu-se analisar a aprendizagem dos 

alunos ao nível do desempenho motor. Adicionalmente, foram analisadas as 

potencialidades, os obstáculos existentes no decorrer da sua implementação, bem 

como as soluções encontradas para solucionar os mesmos. Por fim, e não menos 

importante, recolheu-se a opinião dos alunos sobre a experiência vivida em ambas 

as unidades didáticas, lecionadas sob a égide dos princípios da avaliação para a 

aprendizagem.  

 

6.2.5. Metodologia  
 

O presente estudo tem, como base, os princípios de um estudo de investigação-

ação. Moura (2003) refere que a investigação se concretiza na prática e é onde o 

investigador se envolve de forma ativa numa determinada situação. Esta tipologia 

de estudos tem aumentado significativamente, principalmente na sua utilização por 

parte de professores em fase de formação inicial (Cardoso, 2014).  

Segundo Castro et al. (2013), para uma investigação ser de carater 

investigação-ação, tem que existir prática, interação e relação, combinando a ação 

e a reflexão.  

 

6.2.6. Contexto do estudo e participantes  
 

O presente estudo realizou-se em contexto de Estágio Profissional, do 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto na Universidade do Porto. Participaram no estudo alunos 

de uma turma de décimo primeiro ano de escolaridade obrigatória (Curso Científico-
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Humanístico de Línguas e Humanidades), de um agrupamento de escolas do 

concelho de Espinho, do ano 2019/2020.  

A turma era composta por trinta alunos (oito rapazes e vinte e duas 

raparigas), com idades compreendidas entre os quinze e os dezoito anos. No 

entanto, apenas dezassete desses alunos foram considerados para os dados e 

conclusões. A não participação dos restantes alunos deveu-se ao facto de 

estarmos a passar um contexto específico de ensino à distância, o que inibiu a 

comparência de alguns alunos às aulas, impedindo assim qualquer elemento de 

trabalho durante o 3º período. Para completar melhor o estudo, as respostas dos 

grupos existentes nos respetivos dossiês foram incluídas, pois estão todas 

devidamente preenchidas.  

 

6.2.7. Instrumentos  

Os instrumentos utilizados foram vários, uns da responsabilidade do 

professor e outros dos alunos, tal como é possível observar no quadro 9.  

 

Quadro 9: Instrumentos utilizados 

Aluno Professor 

- Questionário 

- Ficha de avaliação de conhecimentos 

(apenas em ginástica) 

- Dossiê 

- Unidade didática 

- Auto e hétero avaliação 

- Gravações dos esquemas/ coreografias 

- Diário de bordo/ reflexões 

- Observação e feedbacks 

 

 

6.2.8. As Unidades Didáticas  
 

As Unidades Didáticas (UD) foram estruturadas com base no Modelo de 

Estrutura de Conhecimentos de Vickers (1990) e em termos de estratégias foram 

utilizados os princípios do AfL. Importa salientar que ambas as modalidades foram 

lecionadas no segundo período do ano letivo, pelo que já se tinha criado uma 

relação afetiva com os alunos e desenvolvido conhecimento acerca dos níveis de 

desempenho motor dos alunos da turma (quadro 10).   
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Quadro 10: Sistematização da Unidade Didática de ginástica 

Dia Tarefas a realizar 

Aula 1 
(07/01) 

• Avaliação Diagnóstica: identificar as suas próprias potencialidades e 
dificuldades; 

• Compreender as regras de segurança e a organização/ arrumação do 
material; 

• Compreender a importância de um bom aquecimento para a modalidade;  

• Trabalhar nos elementos gímnicos de solo. 

Aula 2 
(14/ 01) 

• Formação de grupos de trabalho para todas as aulas da unidade didática, 
mediante a seleção de dois alunos de cada nível existente na tabela; 

• Escolha do tema e da música a ser utilizada; 

• Trabalhar os elementos gímnicos de solo, identificando aqueles em que 
sente mais facilidade e possibilidades para incluir no esquema, de acordo com as 
regras definidas para o mesmo; 

• Explorar as figuras de flexibilidade, posições de equilíbrio, saltos, voltas e 
afundo, com a finalidade de selecionar os mais adequados ao esquema;  

• Experimentar a realização das figuras de pares e trios de nível 1 e 2 de 
acrobática, bem como as respetivas pegas, os montes/desmontes e ainda as 
regras de segurança; 

• Realizar a sua autoavaliação para perceber o nível que podem e têm 
possibilidade de alcançar no final da unidade didática. 

Aula 3 
(21/ 01) 

• Registo do tema e nome da música no dossiê (a música deve ser enviada 
por email com o número do grupo); 

• Trabalhar os elementos gímnicos de solo, de forma a selecionar os que 
serão incluídos no esquema (coreografia final), identificando o nome dos alunos 
que os realizarão; 

• Escolher as figuras de flexibilidade, posições de equilíbrio, saltos, voltas e 
afundo; 

• Escolher e explorar as figuras (pares e trios) nível 3, bem como as 
respetivas pegas, os montes/ desmontes e ainda as regras de segurança; 

• Iniciar a construção do esquema, incluindo pelo menos 2 elementos 
gímnicos de solo, 1 figura de flexibilidade, 1 posição de equilíbrio, 1 salto ou volta 
ou afundo e 1 figura de acrobática; 

•  Fazer registo do esquema elaborado, no dossiê; 

• Apresentar à turma o que foi preparado até ao momento. 

Aula 4 
(28/ 01) 

• A construção do esquema deve incluir os mesmos elementos/ figuras da 
aula anterior, mais 1 elemento gímnico e 2 figuras de acrobática; 

• Identificar as dificuldades e potencialidades do seu desempenho na 
realização do esquema e na sua elaboração; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, procurando perceber o ponto 
em que se encontram e ajudando os seus colegas a compreender as suas 
dificuldades e facilidades; 

• Apresentar à turma o esquema preparado até ao momento; apreciação de 
cada esquema por parte dos colegas dos outros grupos; 

• Fazer registos no dossiê do esquema já elaborado e das dificuldades e 
potencialidades do seu desempenho na realização do esquema. 

Aula 5 (4/ 
02) 

• Finalizar a construção do esquema tendo em conta os objetivos definidos 
no dossiê; 

• Treinar e aprimorar a realização do esquema final completo, tendo em 
conta os critérios de avaliação do esquema (ver objetivos técnicos e artísticos); 

• Identificar as dificuldades e potencialidades do seu desempenho na 
realização do esquema e da sua elaboração; 

• Apresentar à turma o esquema finalizado, ou quase finalizado (tendo em 
conta que se poderão ajustar alguns elementos de ligação);  

• Realizar a heteroavaliação inter-grupos; 

• Efetuar a autoavaliação, procurando perceber o ponto em que se 
encontram;  

• Fazer registos no dossiê. 
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Aula 6 
(11/ 02) 

• Ensaio geral e apresentação do esquema final; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, procurando perceber a 
evolução tanto individual como do grupo; 

• Fazer registos no dossiê. 

 

Na modalidade de dança, a estrutura das aulas foi um pouco diferente. 

Inicialmente exploraram-se alguns movimentos e introduziram-se pequenas partes 

de uma coreografia de turma (transmitida de forma direta e replicada, dado que foi 

realizada pela professora, com os alunos a acompanharem os movimentos); 

depois, cada grupo teria que criar uma pequena coreografia, que no final se 

transformaria e juntaria todos os grupos, transformando-se numa coreografia 

conjunta, onde todos teriam que ensinar e aprender todas as partes. Porém, devido 

ao Covid 19, não foi possível concluir o processo planeado, tendo apenas ficado 

pela construção e apresentação das diferentes partes coreográficas de cada um 

dos grupos (quadro 11).  

 

Quadro 11: Sistematização da Unidade Didática de dança 

Dia Monitorização das tarefas 

Aula 1 
(21/ 02) 

- Apresentação do dossiê e da estrutura e dinâmica das aulas da modalidade de 
dança;  
- Explicação do funcionamento da UD, da estrutura e da avaliação; 
- Formação de grupos de trabalho para todas as aulas da UD; 
- Explorar e definir o tema a desenvolver na coreografia criativa; 
- Explorar diferentes ritmos, níveis, formas e direções de movimento, em função da 
música; 
- Explorar as músicas que fazem parte da coreografia transmitida e aprender a parte 
I; 
- Identificar as suas potencialidades e as dificuldades sentidas na execução dos 
exercícios executados na aula; 
- Realizar a autoavaliação para perceber o nível a que podem e têm possibilidade 
de alcançar no final da unidade didática. 

Aula 2 
(28/ 02) 

- Rever a parte I da coreografia transmitida e aprender a parte II da mesma; 
- Explorar os restantes conteúdos (ações, partes, relação corpo, relação colegas, 
relação objetos e relação meio); 
- Divulgação por parte dos alunos da(s) música(s) da coreografia criativa e do 
respetivo tema; 
- Compor e apresentar à turma no mínimo 35 segundos; 
- Realizar a auto e hétero avaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 
potencialidades; 
- Fazer os registos no dossiê. 

Aula 3 
(06/ 03) 

- Rever a parte I e II da coreografia transmitida e aprender a parte III da mesma; 
- Trabalhar e aprimorar a coreografia criativa dos alunos, apresentando à turma o total 
de 50 segundos; 
- Realizar a auto e heteroavaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 
potencialidades; 
- Fazer os registos no dossiê. 

Aula 4 
(13/ 03) 

- Consolidar e apresentar para avaliação a coreografia criada pelo docente; 
- Os grupos ensinam as partes criadas à restante turma, de forma a que todos 
aprendam a coreografia completa; 
- Consolidar a coreografia criativa da turma; 
- Apresentação final da coreografia criativa da turma; 
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- Realizar a auto e heteroavaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 
potencialidades. 

Aula 5 
(20/ 03) 

- Consolidar e apresentar a coreografia criativa da turma; 
- Apresentação final da coreografia criativa da turma; 
- Realizar a autoavaliação e completar todos os registos no dossiê. 

 

Ao longo das aulas, foram vários os momentos de autoavaliação e 

heteroavaliação, assim como as apresentações dos esquemas parciais a toda 

turma (no caso da ginástica) e apresentações das pequenas coreografias (no caso 

da dança).  

Em cada uma das aulas foram explorados todos os elementos que cada 

grupo escolheu, de forma progressiva, isto é, a UD de ginástica começou com a 

exploração e treino dos elementos de solo (2 rolamentos; pino ou roda, 1 elemento 

de flexibilidade, 1 elemento de equilíbrio, e 2 elementos de ligação, saltos, voltas 

ou afundos), passando depois para a parte acrobática (2 figuras de pares e 2 

figuras de trios, consoante os níveis escolhidos). Ver a quadro 12.  

 

Quadro 12: Ficha para registo da descrição do esquema de grupo 

Elementos 
do esquema 

/  
aluno 

Solo  
(2 

rolamentos + 
roda ou pino) 

1 elemento de 
flexibilidade + 1 

elemento de 
equilíbrio 

2 elementos 
de ligação 

(saltos, 
voltas, 

afundos) 

 
2 figuras de 

pares  

 
2 figuras de 

trios  

 
Nº  

 
Nível  

 
Nº  

 
Nível 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... 

 

 

 
... 

 

 

 
... 

 

 

6.2.9. Dossiê de grupo  
 

Ambos os dossiês, de ginástica e dança, foram uma ferramenta de extrema 

importância para os alunos neste percurso, pois continham todas as informações 

relativas à avaliação, às exigências do esquema/ coreografia e ainda as 

orientações para que todos os grupos cumprissem os objetivos pretendidos em 
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cada uma das aulas e no final da unidade didática (Anexo 9: Dossiê de ginástica e 

Anexo 10: Dossiê de dança). 

No final de cada uma das sessões, os alunos fizeram a sua autoavaliação, 

tanto no domínio psicossocial (1-5), como no preenchimento e atualização do 

dossiê. Isto, consoante as indicações que a professora deixava escritas num post-

it, em cada um dos dossiês. No final de ambas as UD, os alunos responderam a 

um conjunto de questões presentes no dossiê, que remetiam para a reflexão sobre 

o decorrer do seu processo. Essas questões apelavam assim a um diálogo 

construtivo entre cada um dos elementos de cada grupo de trabalho, no sentido de 

perceberem o que tinham aprendido durante as aulas de ambas as modalidades, 

quais tinham sido as suas maiores dificuldades enquanto grupo e como avaliavam 

a sua dinâmica de trabalho. Além disso, os alunos foram questionados sobre aquilo 

que fariam de forma diferente, para melhorar o seu processo, e em que medida o 

dossiê de cada modalidade os teria ajudado durante as respetivas aulas.  

 

6.2.10. Questionários  
 

Os questionários, em formato online, foram preenchidos de forma individual 

por dezassete alunos, de um total de trinta. Quanto às questões existentes nos 

dossiês de ambas as modalidades, foram respondidas em grupos de trabalho, 

tendo assim a participação de vinte e nove alunos, pois uma aluna desistiu do curso 

no decorrer do 2º período (Anexo 11: Perguntas do questionário online). As 

questões elaboradas foram todas de caráter aberto, com o propósito de dar 

oportunidade aos alunos de exporem as suas experiências, sentimentos, 

pensamentos e ideias em relação às modalidades abordadas nas aulas EF.  

 

6.2.11. Ficha de avaliação de conhecimentos  

A ficha de avaliação de conhecimentos, realizada apenas na modalidade de 

ginástica (Anexo 12), foi efetuada tendo por base os conteúdos transmitidos e 

utilizados nas aulas, ou seja, os conteúdos considerados essenciais para a 

construção de um esquema de qualidade. A escala classificativa utilizada foi uma 

escala de 0-20 valores. 
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6.2.12. Grelha de avaliação sumativa  

 

A grelha de avaliação sumativa foi elaborada com base nos critérios de 

avaliação, divididos em três domínios em ambas as modalidades: habilidades 

motoras e aptidão física (70%), cultura desportiva (10%) e conceitos psicossociais 

(20%).  

 

6.2.13. Diário de bordo/ reflexões  
 

A elaboração de um diário de bordo é uma das tarefas obrigatórias do 

Estudante Estagiário (EE), como meio de registo das reflexões relativas a cada 

uma das aulas que leciona, bem como a cada semana. As reflexões referentes às 

modalidades de ginástica e dança foram analisadas, lidas e relidas, de modo a 

encontrar informação pertinente para completar o estudo e a responder aos 

respetivos objetivos. 

 

6.2.14. Procedimentos de análise  

 

A informação recolhida foi analisada de acordo com os objetivos específicos, 

inicialmente definidos. Para analisar as aprendizagens dos alunos, recorreu-se às 

classificações (quantitativas) das avaliações finais, baseadas nos critérios de 

avaliação presentes em cada um dos dossiês, e à ficha de avaliação de 

conhecimentos (apenas na modalidade de ginástica, pois em dança não existiu). 

No que se refere aos obstáculos e às soluções existentes da aplicação do AfL, a 

informação existente refere-se ao diário de bordo e respetivas reflexões da 

professora estagiária, bem como das perspetivas e opiniões dos alunos, retiradas 

dos questionários e das questões existentes nos dossiês. Estes dados foram 

sujeitos aos procedimentos básicos de análise temática (Bardin, 2011) e 

sistematizadas nos seguintes temas: (i) aprendizagens, (ii) potencialidades, (iii) 

obstáculos e soluções e (iv) perspetivas dos alunos. 

 

6.2.15. Resultados 
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Aprendizagens:  

componentes técnica, artística e construção do esquema A avaliação 

sumativa foi realizada na última aula da UD (ginástica e dança), utilizando a grelha 

de avaliação, que foi preenchida após a apresentação dos esquemas/ coreografia 

construída por cada um dos grupos. Sendo que em dança existia ainda uma 

coreografia de turma. A média do desempenho final de todos os grupos em 

ginástica foi de 15,9 valores e em dança foi de 17,3 valores. 

 

Ginástica:  

No que se refere à modalidade de ginástica, a avaliação dividiu-se em três 

domínios, isto é, na componente de execução técnica (50% – por cada aluno do 

grupo: 2 rolamentos, 1 pino ou roda, 1 elemento de flexibilidade, 1 elemento de 

equilíbrio, e escolher 2 elementos de ligação, saltos, voltas e afundos, mais 2 

figuras de pares e 2 figuras de trios, de qualquer nível); na componente artística 

(30% – 10% postura e expressão, 10% criatividade e 10% encadeamento lógico); 

e no processo de construção e evolução do esquema (20% – 5% cumprimento de 

prazos e preenchimento, 5% capacidade crítica e 10% processo/ superação). As 

classificações obtidas podem ser consultadas no quadro 13.  

 

Quadro 13: Avaliação do esquema gímnico 

Grupo Componente técnica Componente artística 
Processo de construção e 

evolução do esquema 

1 13,1 17 18 

2 15,2 20 19 

3 13,1 19 19 

4 11,9 19 17 

Média 13,3 18,3 18,3 

 

O desempenho nos esquemas no final da unidade foi bom em todos os 

grupos, cujas classificações variaram entre 14 e 17 valores (média de 15,7). No 

que se refere aos vários critérios, a prestação da turma destaca-se, de forma geral, 

na componente artística (18,3 valores). Segue-se o Quadro 14, onde é possível 

observar a avaliação sumativa de cada um dos alunos na modalidade de ginástica, 
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considerando os 70% das habilidades motoras, os 10% do conhecimento 

demonstrado na ficha de avaliação e os 20% referentes aos conceitos 

psicossociais.  

 

Quadro 14: Avaliação sumativa de ginástica 

Aluno Habilidades motoras 
Ficha de avaliação 
de conhecimento 

Conceitos 
psicossociais 

Nota Final 

1 16,3 19 14 16,1 

2 18 (atestado medico) 18 17 17,8 

3 15,4 18 16 15,6 

4 15,5 20 15,7 16 

5 15,6 20 16,7 16,3 

6 17,7 20 14 17,2 

7 17,1 18 13 16,2 

8 17,5 19 17,7 17,7 

9 18,1 19 15,3 17,5 

10 17,9 20 15,3 17,5 

11 14,8 19 7,3 13,7 

12 14 19 14,7 13,7 

13 15,2 17 15 15,1 

14 16,3 16 11 14,9 

15 15,9 19 12,3 15,5 

16 15,7 16 16,7 15,3 

17 16,2 20 8,7 9,3 

18 16,5 19 16,7 16,7 

19 17,5 19 9 15,9 

20 14,1 19 14,7 14,7 

21 17,7 17 17,3 17,3 

22 15,4 16 16 15,2 

23 15,3 18 16 15,5 

24 17,1 18 15 16,6 

25 17,9 15 16 16,7 

26 15,8 19 16 16,1 

27 14,1 19 11,7 14 

28 Anulou a matrícula 

29 15,4 19 17 16 

30 16,1 19 17,3 16,5 

Média 16,2 18,4 14,6 15,7 

 

Já no que concerne à opinião dos alunos, estes referem que o que 

aprenderam de mais relevante nas aulas da modalidade de ginástica foi: 

 “O trabalho em grupo é muito importante” (aluno 2) 

“O trabalho em equipa” (aluno 3) 

“Aprendi a depositar mais confiança em mim mesma e a melhorar o espírito 

de equipa” (aluno 4) 

 “O que aprendi de mais relevante ao longo das aulas lecionadas foi a 

coordenação motora” (aluno 6) 
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“A fazer alguns exercícios, como a roda que não sabia fazer muito bem” 

(aluno 7)  

“A trabalhar em equipa” (aluno 8) 

“Aprendi a fazer os exercícios de forma correta, a trabalhar em grupo e ao 

mesmo tempo a ouvir os outros” (aluno 9) 

“Trabalho de equipa” (aluno 10) 

“Trabalho em equipa” (aluno 11) 

“(não tenho a certeza se é isto) sinto que os meus conhecimentos nesta 

modalidade elevaram e que a capacidade de trabalho em grupo melhorou a 

nível de organização e cooperação” (aluno 12) 

 “Aquilo que eu mais aprendi com estas aulas foi ouvir e respeitar as ideias/ 

opiniões dos outros. Penso que todos nós nos conseguimos superar a nós 

próprios. Coisas que achávamos que não conseguíamos fazer, acabamos 

por conseguir e até com sucesso” (aluno 13) 

“A união é muito importante. As habilidades motoras são uma peça chave 

para a ginástica, o trabalho de grupo foi importante para ajudar quem tem 

mais dificuldades” (aluno 14) 

“A cooperação e ajuda entre todos” (aluno 15) 

“Como manter a organização de um grupo” (aluno 16) 

 

Dança:  

No que se refere à modalidade de dança, a avaliação dividiu-se em três 

domínios, isto é, na componente de execução técnica dos conteúdos (40% – corpo 

[ações, partes e formas]; tempo [normal, lento e rápido], formações [linha, xadrez, 

etc.], espaço [níveis alto, médio e baixo] e dinâmicas de grupo [simultânea, 

subgrupos, cannon, contraste, etc.]); na componente artística (45% – 20% 

expressão, 20% criatividade e 5% motivo coreográfico); e no processo de 

construção e evolução do esquema (15% – 10% cumprimento de prazos e 

preenchimento dos registos, 5% processo/ superação). Os alunos tinham uma 

coreografia de turma (transmitida pela professora a toda a turma) e uma coreografia 

criativa (criada por cada grupo). O objetivo era que a coreografia criativa de cada 

grupo fosse ensinada aos restantes colegas de turma, pelos respetivos grupos, de 
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forma aperceber a capacidade de transmissão e perceção das suas coreografias 

aos restantes colegas e de transformar numa coreografia final. Contudo, isso não 

foi possível devido às circunstâncias do Covid19 e ficamos apenas pela 

apresentação das pequenas coreografias criativas de grupo.  

O desempenho da coreografia final da unidade foi extraordinário em todos 

os grupos, cujas classificações variaram entre 14 e 20 valores (média de 17,4). No 

que se refere aos vários critérios, a prestação da turma destaca-se, de forma geral, 

na componente técnica (18,4 valores). Segue-se o Quadro 15, onde é possível 

observar a avaliação sumativa de cada um dos alunos na modalidade de dança, 

considerando os 70% das habilidades motoras, os 10% do conhecimento 

demonstrado na ficha de avaliação e os 20% referentes aos conceitos 

psicossociais.  

 

Quadro 15: Avaliação sumativa de dança 

Aluno 

Habilidades motoras 
(coreografia 

transmitida pela 
professora) 

Habilidades motoras 
(coreografia criativa/ 

de grupo) 

Conceitos 
psicossociais 

Nota Final 

1 20 19,2 18,7 19 

2 17 (atestado médico) 18,7 17 

3 17,2 18,9 18,7 18 

4 13,1 16,1 18,7 16 

5 18,5 19,7 18,7 19 

6 17,4 18,3 11,3 17 

7 16 19,1 18,7 18 

8 20 20 18,7 20 

9 16 18,2 18,7 17 

10 16,2 19,1 12 16 

11 16,4 18,9 18,7 18 

12 16 17,3 18,7 17 

13 15,4 17,9 17,3 17 

14 15,8 17,9 10,7 16 

15 14 (atestado médico) 18,7 15 

16 15,1 18,4 18,7 17 

17 16,2 19,7 18 18 

18 20 19,2 18,7 19 

19 16,9 19,1 12 17 

20 15,1 17,4 18,7 17 

21 20 20 18,7 20 

22 14 18,3 18,7 17 

23 16,7 17,9 12,7 16 

24 17,1 19,1 18,7 18 

25 15,4 19,1 18,7 17 

26 20 19,2 13,3 18 

27 14 16,8 18,7 16 

28 Anulou a matrícula 

29 15,1 18,3 18,7 17 

30 18 17,9 18 18 

Média 16,6 18,4 17,6 17,4 
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A opinião dos alunos sobre o que aprenderam de mais relevante nas aulas 

da modalidade de dança foi: 

“Coordenação motora” (aluno 2) 

“Aprendi que o trabalho em grupo consiste em confiança e empenho de 

todas as partes” (aluno 5) 

“Vários passos novos” (aluno 8) 

 “Aprendi a desenvolver algumas capacidades motoras” (aluno 10) 

“A dançar mesmo” (aluno 11) 

“Aprendi a movimentar melhor o meu corpo” (aluno 12) 

“O que aprendi mais com estas aulas foi a trabalhar com espírito de equipa”" 

(aluno 13) 

“A cooperação” (aluno 15) 

“Como organizar” (aluno 16) 

 

 

Potencialidades  

A dinâmica existente nas aulas foi bastante positiva, tendo sido possível 

observar e sentir um ambiente de colaboração e de aprendizagem extremamente 

positivo, conduzindo, assim, a uma boa aprendizagem, tal como se pode constatar 

na reflexão desenvolvida:  

“A modalidade de ginástica, no meu ponto de vista, é uma modalidade de 

‘amor e ódio’, isto é, ou se adora ou se odeia, e tudo depende da sua vivência 

com ela. No que diz respeito aos métodos de ensino, estes são 

determinados pela relação objetivo-conteúdo, e referem-se aos meios para 

alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, ao “como” do 

processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor 

e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Perante isto, temos as 

caraterísticas dos métodos de ensino: orientadas para os objetivos; a 

implicar uma sucessão planeada e sistematizada das ações, tanto do 

professor quanto do aluno; e a requisição da utilização de meios (dossiê). 

(Reflexão da aula, do dia 7 de janeiro). 
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No que concerne à opinião dos alunos, de destacar, tal como ilustram os 

excertos seguintes:  

 “Ouvir críticas construtivas no final da aula de cada grupo seja pela 

originalidade seja pelos aspetos técnicos, permitiu-nos que melhorássemos” 

(aluno 3)  

 “No meu grupo havia sempre ideias diferentes e opiniões diferentes, mas 

nada que não se pudesse resolver. No geral, o meu grupo entendeu-se bem 

tanto nas ideias como na prática” (aluno 5) 

 “Acho que as dinâmicas dos grupos estavam bem formadas. O meu grupo 

sempre foi bastante unido” (aluno 8)  

 “A dinâmica do meu grupo foi, no geral, boa apesar de terem ocorrido 

bastantes imprevistos, como alunos que não realizavam a aula ou alunos 

que faltavam (um elemento do grupo sentiu-se mal num dos dias) o que não 

ajudou. A nível de entendimento, ajudas e capacidade crítica, o grupo 

cooperava entre si e ajudava, e procurava sempre solucionar os problemas 

que surgiam, todos se ouviam e todos davam ideias” (aluno 12) 

Já na modalidade de dança as respostas são as seguintes:  

“Foi bastante boa, pois o grupo era cooperativo e trabalhador” (aluno 1) 

 “Avalio como uma dinâmica boa em todos os grupos” (aluno 8) 

 “O meu grupo era composto por elementos próximos e isso não nos 

favoreceu. Nesta modalidade senti-me um pouco mais “mandona” com tudo 

porque queria que as coisas ficassem perfeitinhas. Uma vez mais, os outros 

grupos surpreenderam-me pela positiva, e penso que o fato de termos a 

responsabilidade de dar feedbacks aos outros grupos, melhora o 

funcionamento do trabalho, porque nos faz perceber aquilo que está bem ou 

que está menos bem, para que possamos então melhorar” (aluno 13)  

Ao longo de ambas as UD, foi possível perceber que a utilização dos 

princípios do AfL envolve muitas dinâmicas de grupo, sendo por isso essencial que 

a professora conheça bem todos os alunos da turma. Esse conhecimento facilita a 

construção dos grupos de trabalho, de forma a evitar os conflitos e a potenciar a 

aprendizagem e crescimento de todos os alunos, sentindo-se assim todos a evoluir 

e aprender uns com os outros. Para além da constituição dos grupos, é importante 
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que o professor seja capaz de gerir possíveis conflitos e de ajudar os grupos a lidar 

com alguns imprevistos, como por exemplo, a ausência de elementos de grupo – 

algo que foi acontecendo em todos os grupos em várias aulas. Não obstante os 

pequenos obstáculos que foram surgindo em termos gerais correu muito bem: 

“A turma decidiu explorar a sua criatividade e correu muito bem, eu mesma 

fiquei bastante surpreendida com a entrega dos alunos. Sinto que o meu 

trabalho, enquanto professora, foi bastante positivo e senti que consegui 

transmitir aos alunos os objetivos pretendidos. De todas as modalidades até 

ao momento, esta foi aquela em que a turma mais se empenhou e mostrou 

mais entrega. O facto de estarem a trabalhar em grupos e terem que 

construir o seu próprio esquema, foi bastante importante para a dinâmica 

das aulas e os alunos souberam colaborar entre si e ajudarem-se 

mutuamente, sabendo aproveitar as capacidades de cada elemento e ajudar 

nas suas dificuldades” (Reflexão da aula, do dia 11 de fevereiro). 

É de notar que ambas as modalidades foram lecionadas no 2º período, tendo 

sido apenas possível concluir a UD de ginástica, uma vez que a UD de dança foi 

interrompida devido ao Covid 19. A impossibilidade foi no modo presencial, mas 

deu-se alguma continuidade na realização de pequenos trabalhos no ensino à 

distância.  

Não obstante, é possível afirmar que o modelo da AfL permitiu um maior 

contacto e conhecimento da turma e de cada um dos alunos de forma individual, 

conforme se pode ver pelo excerto seguinte: 

“Está a ser bastante interessante, pois o trabalho autónomo e orientado dos 

alunos, consultando um dossiê previamente elaborado, é um método de 

ensino para a aprendizagem do aluno e não da aprendizagem, isto é, o aluno 

vai à descoberta guiada praticar a modalidade abordada, a isto chama-se 

um modelo de ensino centrado no aluno” (Reflexão da semana nº. 18).  

 

Do ponto de vista das potencialidades, na perspetiva dos alunos, estes destacam 

como experiências positivas na ginástica: 

“O trabalho final que necessitou de certa originalidade. O trabalho de equipa 

e a ajuda mútua que cada um teve, ajudou imenso” (aluno 3) 
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 “Gostei da forma que foi lecionada, procurando adaptar às limitações de 

cada aluno. O que menos gostei foi a exposição do trabalho preparado 

perante todos, pois acaba por se tornar um desconforto para aqueles que 

são mais inseguros e acaba por diminuir o desempenho” (aluno 4) 

 “O que mais gostei nas aulas de ginástica foi ver o empenho por parte da 

Professora, principalmente em ajudar os alunos a superar as suas 

dificuldades. O que menos gostei foi ver alguns alunos pouco preocupados 

com a modalidade” (aluno 6) 

 “O que mais gostei foram os trabalhos de grupo, pois acho que nos juntou 

mais no sentido de turma e podemos dar achas à nossa imaginação. O que 

menos gostei foi apresentar para todos os colegas, por ser um pouco tímida 

(aluno 7) 

 “A ajuda do dossiê, foi muito importante” (aluno 14) 

 

Já ao nível da dança os alunos destacaram como experiências positivas: 

 “Adorei a coreografia e a mensagem por trás, o método de ensino também 

foi relativamente bom” (aluno 4) 

 “Gostei da criatividade e da cooperação do meu grupo. Penso que não houve 

nenhum ponto negativo nas aulas de dança” (aluno 5) 

 “Gostei em geral de tudo, principalmente de dançar com a turma toda em 

geral na coreografia” (aluno 8) 

 “Não realizei as aulas devido a ter feito uma subluxação na coluna. De 

acordo com aquilo que vi, penso que o que mais gostei foi a criatividade das 

coreografias” (aluno 12) 

 “Aquilo que mais gostei nas aulas de dança foi a própria modalidade, porque 

para mim, desde que dançasse estava perfeito. O que menos gostei nestas 

aulas, primeiro de tudo foi o reduzido número de aulas que tivemos devido 

à situação toda do vírus. Foi uma pena, porque acho que iam sair trabalhos 

muito bons. Das poucas aulas que tivemos, também achei que o tempo foi 

curto. Criar uma coreografia de dança requer muito mais tempo do que 

alguns minutos, ainda para mais, num grupo com vários elementos está 

sempre a debater ideias, às vezes chocam uns com os outros, por isso mais 
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tempo é necessário (uma vez que se perde imenso tempo, por vezes, em 

coisas desnecessárias)” (aluno 13) 

 

Obstáculos e soluções  

Os obstáculos e desafios existentes, durante a implementação destes 

princípios, foram identificados e mencionados, no decorrer das UD, no diário de 

bordo e reflexões, enquanto foram sugeridas algumas estratégias e soluções para 

os mesmos. Numa primeira fase, tendo em conta que este modelo era novidade, 

tanto para a docente como para os alunos, surgiram algumas dúvidas e algum 

receio inicial. O excerto seguinte demonstra o referido: 

“A existência de grupos grandes traz vantagens e desvantagens, sendo 

preciso muita concentração, empenho, dedicação e trabalho contínuo em 

todas as aulas” (Reflexão da aula dia 14 de janeiro). 

 

Os alunos mencionam também alguns aspetos que poderiam ter sido 

melhorados em ambas as modalidades (Ginástica e dança), tais como:   

“O número de aulas ser mais” (aluno 3) 

“A coordenação da turma” (aluno 4) 

 “A cooperação entre o grupo” (aluno 6) 

 “A capacidade crítica” (aluno 7) 

“A união da turma” (aluno 10) 

 “O comportamento de alguns alunos” (aluno 11) 

 “Pontualidade e assiduidade de alguns membros” (aluno 14) 

Na aula de avaliação diagnóstica, cada grupo trabalhou no sentido de 

perceber quais as dificuldades de cada elemento da turma, na realização de 

diversos elementos de solo (ginástica). Durante a aula, os alunos registaram nas 

fichas individuais as suas dificuldades que, depois de preenchidas, foram 

recolhidas e analisadas a posteriori, pela professora estagiária (quadro 16).   

 

Quadro 16: Grelha de avaliação diagnóstica de ginástica 
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Nome: 
 

Número: 

Rolamento à frente engrupado 

Potencialidades: 

Dificuldades: 
 

Rolamento à frente MI estendidos e afastados 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Rolamento à retaguarda engrupado 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Rolamento à retaguarda MI estendidos e afastados 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Apoio Facial Invertido 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Roda 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Avião/Bandeira 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Espargata frontal/lateral ou ponte ou sapo 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

Enjambé/carpa/volta ou Pivôt ou Afundo frontal/lateral 

Potencialidades: 
 

Dificuldades: 
 

 

A avaliação diagnóstica foi um enorme desafio, devido ao facto de os alunos 

estarem todos a fazer elementos diferentes, a ritmos diferentes, dificultando a 

realização de um diagnóstico adequado por parte da professora estagiária. Para 

ultrapassar esta dificuldade, foi efetuada a gravação da aula em vídeo para uma 

melhor análise a posteriori.  

“No que se refere aos esquemas que serão apresentados na próxima aula 

da modalidade, estou curiosa para ver a criatividade dos alunos na 

apresentação final. Sinto que nesta aula os alunos evoluíram todos de forma 
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geral e estão cada vez mais empenhados na modalidade de ginástica, 

apesar das dificuldades técnicas de alguns. Relativamente à execução do 

circuito de treino, os alunos estão a aderir bastante bem e o facto de incluir 

alguns exercícios novos, aumenta a sua motivação. A modalidade está 

quase a terminar e, por mim, lecionava mais aulas, pois os alunos ainda 

podiam continuar o seu trabalho de forma a evoluir ainda mais, 

principalmente a nível da técnica” (Reflexão semanal nº 21).  

Tal como referido, estas estratégias do AfL permite ao professor estabelecer 

uma relação bastante próxima com as necessidades e expectativas de todos os 

alunos. Porém, esta vantagem poderá tornar-se numa grande dificuldade para o 

professor. Com isto, quero dizer que o professor poderá não ser capaz de 

responder às necessidades e expetativas existentes, tendo em conta o tempo 

disponível para alcançar os objetivos da modalidade (aulas a lecionar). 

No que se refere às dificuldades mencionadas pelos alunos na ginástica e 

as estratégias para as superar, estes mencionam:  

 “As maiores dificuldades que tive na modalidade de ginástica foram na 

realização do rolamento para trás. Creio que ainda não consegui superar a 

totalidade dessa dificuldade, porém treinava diariamente esse rolamento de 

forma a evoluir” (aluno 6)  

 “Tive dificuldade em fazer alguns exercícios, ultrapassei essa dificuldade 

com a ajuda dos colegas” (aluno 8) 

 “Fiz várias perguntas de como se realizavam os exercícios” (aluno 9) 

 “As maiores dificuldades que tive foram por exemplo fixar o pino, já estou 

mais perto de o conseguir fazer. Para superar treinava em casa e fazia o 

pino contra a parede sem descolar os pés da mesma” (aluno 12) 

 “As maiores dificuldades que tive foi em gerir o tempo que tinha para criar a 

coreografia/ esquema. A maior estratégia foi ouvir as ideias de todos, porque 

várias cabeças a pensam melhor e mais rápido do que apenas uma” (aluno 

13) 

Já no que se refere às dificuldades mencionadas pelos alunos e as 

estratégias para as superar, estes mencionam na modalidade de dança:  

 “Criar uma coreografia com o tema” (aluno 3) 
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 “As maiores dificuldades que ultrapassei foram na realização dos 

movimentos das danças. Consegui superar com muito treino e dedicação” 

(aluno 6) 

 “A maior dificuldade foi decorar a coreografia, passei essa dificuldade a 

treinar” (aluno 8) 

 “Perguntei à professora ou então, para não interromper a aula, vi como os 

meus colegas faziam e depois tentava copiar” (aluno 9) 

 “A maior dificuldade para mim, talvez tenha sido na primeira proposta de 

trabalho, em que tivemos de criar uma pequena coreografia consoante um 

papel que nos calhasse, de forma completamente aleatória e tínhamos de 

dançar em pares para a turma toda. Não me senti muito confortável, porque 

era um estilo completamente diferente daquilo que estou habituada, portanto 

foi um desafio. A maior estratégia assim dizendo, foi usar a paixão pela 

modalidade e esquecer o resto” (aluno 13) 

Perspetivas dos alunos quando questionados sobre “De modo geral, o que 

mais te motiva nas aulas de Educação Física?” Todos os alunos mencionam a 

aprendizagem das modalidades, valorizam o trabalho e coordenação existente, 

bem como os conhecimentos. 

“Aprender novas modalidades e melhorar.” (aluno 1) 

“O tipo de abordagem feita, na minha opinião, é o que dá mais motivação 

para as aulas.” (aluno 2) 

 “A professora em si. Sempre está presente quando preciso e procura 

entender a mentalidade de cada aluno, sublinhando as suas capacidades e 

não os deixa desistir.” (aluno 4) 

“A minha principal motivação é a maneira como a professora explica e nos 

ajuda nas nossas dificuldades individuais.”  (aluno 11) 

“O que mais me motiva nas aulas de EF, é o facto de eu gostar de fazer 

desporto e de gostar da forma de explicar da professora.” (aluno 12) 

“Eu sempre gostei da disciplina, mas neste ano específico, aquilo que mais 

me motivou foi a forma como a professora dava as aulas.” (aluno 13) 
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No que concerne às metodologias as opiniões dos alunos na modalidade de 

ginástica foram positivas como podemos verificar:  

“Foi uma abordagem diferente, pois era um modo de avaliação mais 

direcionado” (aluno 2) 

“Sim, nesta modalidade verificou-se uma maior exigência por parte da 

professora, não só pelos cuidados que a modalidade apresenta, ou seja, 

maiores riscos de lesões como também uma maior exigência no aspeto de 

entreajuda (professor-aluno)” (aluno 6) 

“Sim, pois estávamos mais próximos uns dos outros e existia entreajuda” 

(aluno 7) 

 

Já na modalidade de dança, referem: 

“Foi uma abordagem mais interativa com os alunos, o fato de a professora 

estar a dançar connosco ajudou muito a despertar o interesse” (aluno 2) 

“Sim. Era a professora a ensinar a coreografia, tínhamos de estar todos 

ordenados e com outra postura (o que não acontece na grande parte das 

outras modalidades” (aluno 13) 

“Sim, todas as modalidades foram lecionadas de maneira diferente” (aluno 

15) 

 

Por último, relativamente à opinião dos alunos sobre a utilização do dossiê 

nas aulas foi positiva, contudo divergente em ambas as modalidades, pois existe 

opiniões distintas, como podemos verificar nos excertos das respostas dos alunos:  

Relativamente a ginástica: 

“Sim, pois, é uma forma de trabalharmos a nossa autonomia e ver o que 

temos a fazer e efetuar” (aluno 2) 

“Sim, foi um impulsionador na nossa aprendizagem e assim refletiu-se 

acerca do trabalho realizado” (aluno 4) 

“Sim, considero que foi bastante importante em termos de organização. 

Contribuiu para a minha aprendizagem, pois as imagens dos exercícios e a 

organização foi bastante útil” (aluno 6) 
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“Considero que o dossiê foi deveras importante devido a ter sido para o 

melhor funcionamento da aula, sendo ela mais ordenada e sincronizada” 

(aluno 11) 

Relativamente a dança:  

“Sim, foi um impulsionador na nossa aprendizagem e assim refletiu-se 

acerca do trabalho realizado” (aluno 4) 

“Sim, considero que foi bastante importante em termos de organização. 

Contribuiu para a minha aprendizagem” (aluno 6) 

“Para mim, a utilização do dossiê foi muito importante pois como não estava 

a realizar a aula a 100% e apenas marcava a coreografia, consegui fazer 

pequenas correções com a ajuda do dossiê, o que também ajudou bastante 

o grupo” (aluno 12) 

“Sim, pois assim não nos esquecíamos do que tínhamos feito nas outras 

aulas” (aluno 16) 

 

6.2.16. Discussão dos resultados 
 

Após analisar os resultados do estudo, é percetível que uma das grandes 

potencialidades do AfL é, sem dúvida, o ambiente da aula. É visível um ambiente 

bastante favorável à aprendizagem através do esforço, dedicação e espírito de 

equipa e colaboração, visível entre cada um dos grupos de trabalho. O facto de os 

alunos estarem envolvidos no seu próprio processo e de a sua aprendizagem 

depender deles próprios, faz com que valorizem mais e, consequentemente, se 

apliquem mais na realização das tarefas e no cumprimento dos objetivos.  

Conforme advogado por de Black e Wiliam (2005), a aprendizagem é 

impulsionada pelo que os professores e alunos fazem nas salas de aula. Sem 

dúvida que, nestas unidades didáticas, o ambiente positivo existente propiciou 

aprendizagens de extrema importância. O domínio da avaliação do progresso e 

construção do esquema, tal como a construção coreográfica na modalidade de 

dança, foram aqueles que tiveram uma média mais elevada entre os três domínios. 

Perante estes dados, reforça-se a ideia de Chng e Lund (2018), acerca da 

importância de fornecer feedback aos alunos sobre o progresso e respetivos 

objetivos, permitindo o envolvimento dos alunos na sua própria aprendizagem. No 
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domínio da técnica, os alunos revelaram mais competências na realização da parte 

acrobática (figuras de pares e trios). 

Para Leirhaug e Annerstedt (2015) e Chng e Lund (2018), a implementação 

do processo de avaliação para a aprendizagem é, de facto, algo complexo e que 

exige muito trabalho prévio. No caso da ginástica, a organização do dossiê, a 

calendarização das aulas, a escolha das figuras e a divisão das mesmas por níveis 

de dificuldade, foram as tarefas que exigiram mais investimento prévio. No que se 

refere à dança, a organização do dossiê, a calendarização das aulas, a elaboração 

da coreografia transmitida e a sua devida transcrição, foram as tarefas que exigiram 

mais investimento prévio. Tal como indicam MacPhail e Halbert (2010), todo este 

processo de planeamento resultou na facilidade de orientação das aulas.  

Para além de todos estes desafios relacionados com a organização das UD, 

este é um modelo que obriga não só os professores, como também os alunos, a 

recriar as estratégias e modelos a que estão habituados, o que pode conduzir a um 

certo nervosismo, como afirmam Leirhaug e Annerstedt (2015). 

Um dos maiores desafios na aplicação dos princípios do AfL foi, sem dúvida, 

a configuração da avaliação diagnóstica, realizada na primeira aula das UD, através 

da avaliação individual e por pares (Chng e Lund, 2018). Com base nas dificuldades 

identificadas pelos alunos aula após aula, cabe ao professor interpretar essas 

dificuldades e conduzir os alunos até ao objetivo final (Group, 2002). Muitas vezes, 

o tempo de aula não é suficiente para responder às necessidades dos alunos, pelo 

que é importante motivá-los e dotá-los de conhecimentos, para lhes permitir assim 

um trabalho mais autónomo e a assumir-se como uma fonte instrucional para os 

colegas (Black & Wiliam, 2009). 

Por fim, foi evidente que alguns alunos não atribuíram importância à 

identificação das suas dificuldades e potencialidades, limitando-se a não as 

mencionar em alguns exercícios, o que dificultou a distribuição desses alunos por 

grupos de trabalho. Para evitar estas situações e de forma a envolver e a 

responsabilizar mais os alunos, é importante que o professor proporcione 

pequenos diálogos que levem os alunos a compreender a importância da 

autoavaliação e da reflexão acerca do seu processo (Black & Wiliam, 2009). 

Na opinião dos alunos, foi um modelo excelente para melhorar o seu 

envolvimento e compromisso com as aulas, devido ao trabalho em grupo para um 

objetivo comum. Para além destas qualidades, os alunos referiram a importância 

da autonomia oferecida, a qual influenciou o seu ritmo de trabalho e o seu empenho 
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em todas as aulas. A maior dificuldade que os alunos sentiram ao longo de ambas 

as UD foi a gestão das ausências de alguns elementos do grupo. As ausências de 

um dos elementos do grupo de trabalho, em alguns casos, comprometeram o 

cumprimento dos objetivos para a respetiva aula, levando assim a alguns atrasos 

na respetiva construção do esquema. De modo geral, é possível afirmar que, do 

ponto de vista dos alunos, esta foi uma experiência que envolveu bastante 

aprendizagem, aumentou os seus níveis de conhecimento sobre as modalidades, 

aumentou ou tornou o seu gosto maior pelas modalidades e criou uma maior 

responsabilização em todos. 

 

6.2.17. Considerações finais 

 

O principal objetivo deste estudo foi explorar as potencialidades do AfL, no 

processo de aprendizagem de alunos de uma turma de décimo ano, nas 

modalidades de ginástica e de dança. Para o efeito, foram analisadas as 

aprendizagens dos alunos nas componentes do desempenho motor e dos 

processos de avaliação, os obstáculos encontrados ao longo do processo, bem 

como as soluções encontradas para os resolver e ainda as opiniões dos alunos 

relativamente à experiência vivenciada nestas unidades de ensino.  

Os resultados demonstraram que os alunos aprenderam, não só ao nível 

das modalidades, mas também no domínio das atitudes e dos valores. Verificou-se 

ainda que alguns alunos não atribuem a devida importância à identificação das 

suas dificuldades e potencialidades, o que reforça a importância da atuação do 

professor nestes casos. Por fim, as perspetivas dos alunos demonstram que esta 

foi uma experiência muito enriquecedora, dado que promoveu a sua autonomia, 

independência e o espírito de equipa e entreajuda. 

Através da utilização dos princípios do AfL nas aulas de EF, os alunos 

aumentaram o seu nível de envolvimento e de motivação aula após aula em ambas 

as modalidades. A aplicação desta metodologia potenciou muito a aprendizagem 

dos alunos, tanto ao nível da performance, como ao nível das dinâmicas de cada 

grupo e ainda no aumento dos seus conhecimentos. É de salientar que o trabalho 

em equipa foi deveras positivo, o que proporcionou a evolução de todos os alunos. 

A adoção destas estratégias revelou-se uma mais valia para todos, pois os 
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resultados, durante e no final de ambas as unidades de ensino, foram notórios entre 

todos os alunos, mesmo entre os alunos que tinham mais dificuldades.  

Conclui-se, assim, que a implementação dos princípios da avaliação para a 

aprendizagem pode melhorar muito a dinâmica das aulas de Educação Física, 

através do ambiente existente e das aprendizagens que proporcionam aos alunos.  

No que diz respeito às limitações do presente estudo, salienta-se o pouco 

tempo de aplicação (seis aulas de noventa minutos de ginástica, mais quatro aulas 

de noventa minutos de dança) e ao número de participantes ser reduzido 

(dezassete alunos).  
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As dificuldades e necessidades de formação continua são um imperativo da 

profissão docente, pelo que a formação inicial é apenas o primeiro passo dessa 

longa jornada. Já na formação inicial o estágio é considerado um espaço formativo 

por excelência, que acarreta bastante responsabilidade e dedicação, em todo o 

trabalho desenvolvido pelo estudante aspirante a professor. O fato de termos de 

elaborar um relatório de estágio no final do mesmo, é um reviver, recordar e 

vivenciar todo o processo envolvente desde o início até ao fim. É importante 

salientar que a fase inicial não começou quando entrámos na escola cooperante 

que nos acolheu, mas sim desde o primeiro momento em que decidimos que ser 

professor de Educação Física era a nossa vocação, profissão e dedicação para 

toda uma vida profissional. Quanto ao fim, não existe fim definitivo, pois o estágio 

é uma passagem para uma futura professora. Como referem Tardif et al. (2002), o 

estágio é uma passagem de professor aprendiz a professora. 

A apropriação dos significados profissionais tem a ver com os modos pessoais 

de ver a própria experiência, porquanto há uma harmonia entre aquilo que se é e 

aquilo que se ensina. Estamos numa fase de deixar de acreditar que para ser 

professor o que interessa é apenas ter jeito. Sabemos, agora, que são precisos 

muitos mais saberes. Da mesma forma, sabemos que também não basta saber o 

que ensinar, é preciso que consigamos que o aluno queira aprender. Este é um 

fator que frequentemente distingue uns professores de outros.  

Paralelemente, “a educação é hoje unanimemente considerada um dos 

principais veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento individual. 

Inserindo-se num contexto histórico, social e cultural mais amplo, os sistemas 

educativos acabam por ilustrar os valores que orientam a sociedade e que esta 

quer transmitir. É neste sentido que se pode falar, globalmente, de uma cultura, 

que se cria e preserva através da comunicação e cooperação entre indivíduos em 

sociedade e, especificamente, numa cultura escolar, isto é, num conjunto de 

aspetos transversais, que caracterizam a escola como instituição” (Carvalho, 2006, 

p. 1). 

Ao longo da PES várias foram as dificuldades sentidas, nomeadamente a falta 

de conhecimento em relação a algumas modalidades. Também na gestão da turma 

e na escolha de exercícios apresentei algumas lacunas, no entanto, com a 

pesquisa e procura do conhecimento e experiência fui melhorando todos estes 

aspetos.  
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O conhecimento nunca é demais e, tendo em conta todas as mudanças que 

a nossa sociedade sofre com o decorrer dos anos, cabe a nós, professores, estar 

em constante evolução. Por essa mesma razão, é indispensável que o docente 

esteja em constante aprendizagem, com a finalidade de obter novos 

conhecimentos. São estes novos saberes que contribuirão para que não nos 

tornemos em docentes vulgares, aqueles que baseiam as suas aulas em métodos 

tradicionais (técnica de repetição), em nada interessantes para o aluno (Ribeiro, 

Silva, & Teixeira, 2018). 

 Tendo a noção de que, como profissional, tenho e terei sempre algumas 

lacunas e aspetos a melhorar, será importante participar em formações bem como 

observar e avaliar outros profissionais da área. Quantas mais experiências tiver, 

mais conhecimento obterei e é nisso que tenho de me basear. Acredito bastante 

nesta forma de pensar e se colocar tudo isto em prática, de forma constante, irei, 

com certeza, tornar-me cada vez melhor profissional. 

Sinto que tive muita sorte na instituição de ensino que escolhi para realizar o 

estágio, pois todo o acolhimento foi extraordinário, desde os funcionários, até aos 

professores e colegas EE, que são impecáveis. Nós, os EE, todos temos uma 

formação base (licenciatura) em faculdades diferentes, porém todos realizámos o 

mestrado na mesma instituição. Apesar dos diferentes percursos académicos, isso 

torna-se uma vantagem, pois temos um maior horizonte e um leque mais vasto de 

ideologias e pensamentos.  

O sentimento que expresso é de satisfação por ter chegado ao fim de uma etapa 

extremamente importante da minha vida académica. Porém, sinto-me triste, pois 

ser estudante é um privilégio. Adicionalmente, os primeiros alunos marcam sempre, 

sendo certo que estes nunca serão esquecidos.  

Foram imensos anos a estudar e a lutar para conseguir alcançar cada objetivo 

que defendia, foram ultrapassadas diversas barreiras até conseguir atingir o 

resultado final. Foi um percurso atribulado, cheio de espinhos, como a própria rosa 

que escolhi para recriar o meu percurso de vida, que com eles vive. O sentimento 

de felicidade é profundo, como se eu me tivesse tornado num roseiral de muitas 

cores.  

Este último ano foi marcado por experiências fantásticas, sendo o culminar de 

tudo o que já tinha apreendido. Foi um privilégio ter desempenhado a profissão de 

docente de forma acompanhada e ter contribuído com alguma coisa na formação 

e vida de todos os meus primeiros alunos. Só por isso valeu bastante a pena. Ao 
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mesmo tempo, conciliar toda a vida pessoal com o estágio e a faculdade foi um 

trabalho duro e de luta todos os dias, mas cada dia era uma vitória e uma conquista. 

O estágio fez-me crescer em certos aspetos enquanto pessoa, pois exigiu bastante 

responsabilidade e uma capacidade crítica e reflexiva acerca de todo o trabalho 

desempenhado. Todo este trabalho ajudou-me imenso a aperfeiçoar a minha 

atuação enquanto professora e no planeamento das respetivas aulas e atividades.  

É importante salientar que qualquer profissional deve estar sempre em 

constante formação e um professor deve investir na sua formação, de forma a 

atualizar e a reformular as suas metodologias, ferramentas e formas de 

organização e progressões. Naturalmente tendo sempre em conta a realidade onde 

se encontra e a atualidade da sociedade em que vive.  

Olhando para todo o caminho que percorri, o balanço que faço é extremamente 

positivo, quer enquanto aluna da FADEUP, quer como Professora Estagiária, 

deixando assim uma extrema saudade por todos os momentos que passei. Saliento 

os protagonistas desta caminhada: os meus alunos, pois tudo o que fiz foi em prol 

do seu sucesso.  
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Anexo 1: Resultados dos testes de aptidão física 

Alunos  Composição Corporal Aptidão Neuro Muscular 
Aptidão 

Física 

N º Sexo Idade Altura Peso IMC Abdominais Flexões 

Flexibilidade 

(MI) 

D   /   E 

Impulsão 

Vertical 

Flexibilidade 

(MS) 

D       /      E 

Impulsão 

Horizontal 

Velocidade 

(40 M) 
Milha 

1 F 17 1.52 47.8 20.7 57 13 22.2 / 21.4 36 S     /     S -- 7,10 / 6,79 --- 

2 F 15 1.59 49.8 16.5 34 18 31.9 / 31.8 25 S     /     S -- 7,42 / 7,16 10.17 

3 F 15 1.50 43.7 19.4 46 11 35.7 / 35.4 24 S     /     S 39 6,34 / 6,85 10.30 

4 M 14 1.77 54.7 17.5 25 14 19.1 / 20.1 39 S     /     S 123 5,70 / 6,22 9.46 

5 F 15 1.51 53.5 23.5 80 20 38.6 / 35.5 26 S     /     S 73 7,28 11.39 

6 F 15 -- -- -- 80 14 39.1 / 38.1 29 S     /     S 85 7,25 11.27 

7 F 15 1.58 45.1 18.1 34 19 35.1 / 35.2 32 S     /     S 85 6,46 / 7,10 8.25 

8 F 16 1.60 45.5 17.8 31 2 18.1 / 11.0 22 S     /     S 36 6,80 / 6,81 --- 

9 F 15 1.58 46.3 18.5 80 0 35.0 / 31.0 31 S     /     S -- 7,44 / 7,07 13.10 

10 F 15 1.49 42.9 19.3 26 3 32.0 / 30.6 22 N     /     S 33 6,62 / 6,67 10.32 

11 F 15 1.63 61.8 23.3 36 8 22.0 / 18.1 20 S     /     N 44 7,46 / 7,38 --- 

12 F 15 1.73 76.4 25.5 60 2 28.2 / 21.8 37 S     /     S 50 7,32 / 7,31 13.09 

13 M 15 1.60 77.7 30.4 -- -- -- -- S     /     S -- -- --- 

14 F 17 1.73 71.7 24 60 14 16.4 / 18.3 46 S     /     S -- 6,18 / 5,35 8.02 

15 M 15 1.57 58.2 23.6 37 4 20.5 / 20.5 20 S     /     S 31 7,00 / 7,61 13.08 

16 M 17 1.62 74.5 28.4 80 19 24.5 / 21.0 48 S     /     S 135 5,98 6.70 

17 F 16 1.60 56.1 21.9 29 24 23.0 / 22.6 38 S     /     S -- 7,01 / 6,48 9.51 

18 F 15 1.59 49.6 19.6 60 16 24.5 / 25.0 30 S     /     S 52 8,04 / 7,61 13.08 

19 F 15 1.50 51.8 23 24 11 32.8 / 32.6 28 S     /     S 62 6,88 / 7,46 --- 

20 F 15 1.57 66.2 26.9 40 4 21.6 / 24.5 35 S     /     S 77 7,23 / 7,10 10.41 
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Anexo 2: Unidade Didática de ginástica 

 

21 F 15 1.73 92.5 30.9 23 3 24.5 / 24.0 35 S     /     S 33 8,46 / 9,89 --- 

22 M 16 1.55 51.5 21.4 39 18 36.3 /36.1 38 S     /     S -- 6,08  --- 

23 M 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- 

24 F 15 1.68 62.4 22.1 80 24 20.4 / 20.6 45 S     /     S 132 5,74 9.51 

25 F 16 1.70 51.7 17.9 43 28 19.9 / 16.7 52 S     /     S 129 5,34 / 5,64 6.42 

26 F 15 1.67 60.4 21.7 53 3 24.2 / 19.7 23 S     /     S 38 6,60  10.59 

27 F 15 1.54 64.2 27.1 20 9 29.0 / 25.1 23 N     /     N 35 6,83 / 7,16 14.10 

28 F 17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

29 M -- 169 56,7 19,8 80 23 16,0/ 16,0 45 S     /     S 127 5,79 -- 

30 M 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Unidade Didática Ginástica 

Conteúdos 

Espaço Gin. Gin. Gin. Gin. Gin. Gin. 

Data 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 

Nº da Aula 1 2 3 4 5 6 

Tempo 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

Habilidades 

Motoras 

Solo 

Cambalhota à frente I E E 

Exercitação de todos os 

elementos de forma integrada 

no esquema 

A
v
a

lia
ç
ã

o
 F

in
a

l 

Cambalhota à retaguarda I E E 

Apoio Facial Invertido I E E 

Roda I E E 

Posições de Equilíbrio I E E 

Posições de Flexibilidade I E E 

Saltos, Voltas e Afundos I E E 

Acrobática 

P
a

re
s
 Nível 1  I E 

Nível 2  I E 

Nível 3   I 

T
ri

o
s
 

Nível 1  I E 

Nível 2  I E 

Nível 3   I 

Pegas e Suportes  I E 

Montes e Desmontes  I E 

Condição 

Física 

Capacidades 

Condicionais 

Força Resistente 

Trabalhado de forma integrada 
Força Explosiva 

Flexibilidade Dinâmica 

Flexibilidade Estática 

Capacidades 

Coordenativas 

Destreza 

nas situações de aprendizagem Coordenação 

Equilíbrio 
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Cultura Desportiva 

História  
Apresentação 

do Dossier 
   

Regulamento  

Solo 

Acrobática 
   

Elementos Técnicos Solo Acrobática Acrobática   

Composição de Sequências   

Começar a 

elaborar a 

sequência 

Concluir a 

composição 

da sequência 

Exercitar/ 

ajustar a 

sequência 

Ajudas e Correções  
Apresentação 

do Dossier 
   

Conceitos Psicossociais 

Segurança 

Trabalhado de forma integrada nas situações de aprendizagem 

Cooperação 

Autonomia 

Responsabilidade 

Disciplina 
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Anexo 3: Modelo da folha de tarefas de atletismo 

 

Barreiras  

Introdução: o exercício de hoje visa o treino do ritmo entre a transposição de barreiras. Para isso, montamos 

dois percursos de diferentes níveis (barreiras baixas e barreiras altas). O aluno deve começar nas barreiras 

que já tem realizado nas aulas anteriores e treinar o maior número de vezes possível.  

 

Tarefas Atenção! Esquema/ imagem 

 

 

 

- Corrida de 

barreiras;  

 

- Corrida entre 

apoios; 

 

 

 

 

 

- Antes da barreira devem 

inclinar o tronco à frente; 

 

- Aproximar o braço 

contrário à perna de 

ataque (inclinar o tronco à 

frente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salto em comprimento  

- O aluno que estiver lesionado fica responsável por verificar o salto (se é ou não válido), e por verificar a sua 

medida. De 3 em 3 saltos efetuados para a caixa de areia, este aluno também alisar a areia, de forma a diminuir 

o impacto de queda dos alunos na mesma.  

- O aluno que realiza o salto, no final regista o seu valor na folha de registos e assim sucessivamente.  

 

- Partindo da tábua de chamada, conta 10 a 12 passos alargados para definir o ponto de partida (encontra um 

ponto de referência para saberes o teu ponto de partida). 

Tarefa Atenção! Esquema 

- Realiza a corrida fazendo a 

impulsão com o pé de chamada. 

 

Máximo de vezes possível 

 

- Liga a corrida à chamada de forma 

fluída; 

- Coloca energicamente o pé de 

impulsão na risca de chamada; 

- Mantém o tronco na vertical; 

- Eleva o joelho da perna livre para 

cima e para frente; 

- Não te esqueças dos braços. 
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Velocidade  

Tarefa: (é muito importante visualizarem as imagens) 

- Realizar uma corrida de 40 metros em máxima velocidade; 

- As vozes de partida são dadas pelo colega que está lesionado; (fazer também com o braço e usar o apito na 

“Partida”) 

- Passar a linha de chegada à máxima velocidade (só abranda depois); 

- O aluno que termina fica a cronometrar;  

- Devem apontar o nome e o tempo de cada aluno numa folha de registos. 

Aspetos importantes na 

execução 

Esquema/ imagem 

 

Partida 

- Dirigir o olhar para baixo; 

- Estar concentrados e reagir 

rapidamente; 

- Impulsionar com força 

ambos os Membros 

Inferiores (MI). 

 

Corrida propriamente dita 

- Adotar de forma gradual a 

posição vertical do tronco; 

- Manter os Membros 

Superiores (MS) 

semifletidos, coordenados 

com os MI; 

- Manter o olhar dirigido para 

a frente. 

 

 

- Ao sinal de “Aos seus lugares”: o aluno coloca-se em 

posição de 5 apoios no solo.  

(Esta informação é dada pela aluna lesionada) 

 

 

 

 

- Ao sinal de “Prontos”: - elevação da bacia, ombros na 

vertical das mãos, adotando assim uma posição de quatro 

apoios (posição de equilíbrio instável). 

(Esta informação é dada pela aluna lesionada) 

 

 

- Ao sinal de “Partida”: - A primeira impulsão é realizada com a perna de trás, logo de 

seguida com maior duração a perna da frente é responsável pela projeção do corpo 

(devem iniciar a prova o mais rápido possível) 

(Os alunos devem fazer o exercício o maior número de vezes possível). 
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Anexo 4: Modelo de folha de tarefas de natação (3 níveis) 

NÍVEL 1- usar sempre placa  

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: 

5 x  

 
Deslizes a partir da parede até onde conseguirem   

2 x 25 m 
Golfinhos (mergulha – toca no fundo da piscina – volta à superfície)  

 

C
R

O
L

 

4 x 25 m 
Com placa ou ajuda de um colega  

 
Ação dos MI (pernada)  

 
 

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Batimento contínuo dos MI 
 

 

Ir buscar 5 argolas ao fundo da piscina 

C
O

S
T

A
S

 

4 x 25 m  
Ação dos MI (pernada) 

 
Com placa  

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Batimento contínuo dos MI 
 

- Olhar para cima 

Ir buscar 5 argolas ao fundo da piscina 
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NÍVEL 2  

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: 

2 x 25 m Técnica livre  - Nado contínuo de forma lenta de forma a preparar o corpo para a atividade física 

C
R

O
L

 

2 x 25 m 
Com placa 

Ação dos MI (pernada) + Respiração Lateral (sempre 
para o mesmo lado) 

-Não deixem afundar as pernas e a bacia 
  

- Não parar de bater os pés  
 

- Orelha sempre na água e colada ao braço na respiração 
 

4 x 25 m 
Com placa 

Ação dos MI + Braçada Unilateral  

- Manter os anteriores  
+ 

- Cotovelo alto na fase de recuperação 

2 x 25 m  Técnica de Crol Completa (respiração Bilateral) - Todos  

2 x 25 m Golfinhos (mergulha – toca no fundo da piscina – volta à superfície) 

C
O

S
T

A
S

 

4 x 25 m  
Com placa  

Ação dos MI (pernada) 

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Não parar de bater os pés 
 

- Olhar para cima  

4 x 25 m 
Com placa  

Ação dos MI + Braçada Unilateral  

- Manter os anteriores 
+ 

- Saída do MS da água pelo polegar e entrada pelo mínimo 

2 x 25 m Técnica de Costas Completa - Todos 
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NÍVEL 3 

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 / 50 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: 

2 x 50 m Livre  - Nado continuo de forma lenta de forma a preparar o corpo para a atividade física 

C
R

O
L

 

2 x 25 m 
Ação dos MI (pernada) + Respiração Lateral 

(sempre para o mesmo lado) 

-Não deixem afundar as pernas e a bacia 
  

- Não parar de bater os pés  
 

- Orelha sempre na água e colada ao braço na respiração   

4 x 25 m Ação dos MI + Braçada Unilateral  

- Manter os anteriores 
+ 

- Cotovelo alto na fase de recuperação 

2 x 50 m  Técnica Crol Completa (respiração bilateral) - Todos 

2 x 25 m Golfinhos (mergulha – toca no fundo da piscina – volta à superfície) 

C
O

S
T

A
S

 

2 x 25 m  Ação dos MI (pernada) 

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Não parar de bater os pés 
 

- Olhar para cima  

4 x 25 m Ação dos MI + Braçada Unilateral  

Manter as anteriores 
+ 

- Saída do MS da água pelo polegar e entrada pelo 
mínimo 

2 x 50 m 
Técnica Costas Completa 

 
- Todos 

2 x 50 m  Técnica Livre  
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(Folha para os alunos que acompanhavam um colega fora de água no nível 1) 

NÍVEL 1- usar sempre a placa  Feedbacks  

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 
- Não esquecer das respirações  

(inspirar à superfície e expirar, soprando, 
dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: _____________________ 

5 x  

Deslizes a partir da parede ate onde 
conseguirem  

- Empurrar a parede com os pés  

2 x 25 m Golfinhos (mergulha – toca no fundo da piscina – volta à superfície)  - Barriga tocar no fundo da piscina  

C
R

O
L

 

4 x 25 m 
Com placa  

 
Ação dos MI (pernada)  

 
 

- Não deixem afundar as pernas e a bacia 
 

- Não parar de bater os pés  
 

Ir buscar as 5 argolas ao fundo da piscina 

C
O

S
T

A
S

 

4 x 25 m  
Ação dos MI (pernada) 

 
Com placa  

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Não parar de bater os pés  
 

- Olhar para cima 

Ir buscar as 5 argolas ao fundo da piscina  

 

 



 

 

Anexo 5: Jogo da glória 
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Anexo 6: Jogo do monopólio 
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Anexo 7: Fotografias dos troféus do corta-mato 
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Anexo 8: Cartaz do evento 
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Anexo 9: Dossiê de ginástica 

 

 

Dossiê de Ginástica 

 

 

 

Grupo nº _______ 

 

 

 

Elementos constituintes do grupo: 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ______________________________ 

 

 

 

Ano letivo: 2019/2020 
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1. Calendarização das aulas 

 

Dia Tarefas a realizar 

7 de janeiro • Avaliação Diagnóstica: identificar as suas próprias 

potencialidades e as dificuldades; 

• Compreender as regras de segurança e a 

organização/ arrumação do material; 

• Compreender a importância de um bom 

aquecimento para a modalidade;  

• Trabalhar nos elementos gímnicos de solo. 

14 de janeiro • Formação de grupos de trabalho paras todas as 

aulas da unidade didática, mediante a seleção de 

dois alunos de cada nível existente na tabela; 

• Escolha do tema e da música a ser utilizada; 

• Trabalhar os elementos gímnicos de solo, 

identificando aqueles em que sente mais 

facilidade e possibilidades para incluir no 

esquema de acordo com as regras definidas para 

o mesmo; 

• Explorar as figuras de flexibilidade, posições de 

equilíbrio, saltos, voltas e afundo, com a finalidade 

de selecionar os mais adequados ao esquema;  

• Experimentar a realização das figuras de pares e 

trios de nível 1 e 2 de acrobática, bem como as 

respetivas pegas, os montes/desmontes e ainda 

as regras de segurança; 

• Executar a sua autoavaliação para perceber o 

nível que podem e têm possibilidade de alcançar 

no final da unidade didática. 

21 de janeiro • Registo do tema e nome da música no dossiê (a 

música deve ser enviada por email com o número 

do grupo); 
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• Trabalhar os elementos gímnicos de solo de forma 

a selecionar os que serão incluídos no esquema 

(coreografia final), identificando o nome dos 

alunos que os realizarão; 

• Escolher as figuras de flexibilidade, posições de 

equilíbrio, saltos, voltas e afundo; 

• Escolher e explorar as figuras (pares e trios) nível 

3, bem como as respetivas pegas, os montes/ 

desmontes e ainda as regras de segurança; 

• Iniciar a construção do esquema, incluindo pelo 

menos 2 elementos gímnicos de solo, 1 figura de 

flexibilidade, 1 posição de equilíbrio, 1 salto ou 

volta ou afundo e 1 figura de acrobática; 

•  Fazer registo do esquema elaborado, no dossiê; 

• Apresentar à turma do preparado até ao 

momento. 

28 de janeiro • A construção do esquema deve incluir os mesmos 

elementos/ figuras da aula anterior, mais 1 

elemento gímnico e 2 figuras de acrobática; 

• Identificar as dificuldades e potencialidades do 

seu desempenho na realização do esquema e na 

sua elaboração; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, 

procurando perceber o ponto em que se 

encontram e ajudando os seus colegas a 

compreender as suas dificuldades e facilidades; 

• Apresentar à turma o esquema preparado até ao 

momento; apreciação de cada esquema por parte 

dos colegas dos outros grupos; 

• Fazer registos no dossiê do esquema já elaborado 

e das dificuldades e potencialidades do seu 

desempenho na realização do esquema. 

4 de fevereiro • Finalizar a construção do esquema tendo em 

conta os objetivos definidos no dossiê 
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• Treinar e aprimorar a realização do esquema final 

completo, tendo em conta os critérios de avaliação 

do esquema (ver objetivos técnicos e artísticos);  

• Identificar as dificuldades e potencialidades do 

seu desempenho na realização do esquema e da 

sua elaboração; 

• Apresentar à turma o esquema finalizado, ou 

quase finalizado (tendo em conta que poderão 

ajustar alguns elementos de ligação);  

• Realizar a heteroavaliação intergrupos; 

• Efetuar a autoavaliação, procurando perceber o 

ponto em que se encontram;  

• Fazer registos no dossiê. 

11 de fevereiro • Ensaio geral e apresentação do esquema final; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, 

procurando perceber a evolução, tanto individual 

como do grupo; 

• Fazer registos no dossiê. 

 

2. Avaliação Diagnóstica  

Para que este processo possa ser iniciado, é fulcral uma avaliação diagnóstica, 

com o intuito de perceber o vosso nível de desempenho. Para tal, devem preencher 

a grelha de avaliação diagnóstica identificando as potencialidades e dificuldades, 

presentes em cada elemento gímnico executado.  

3. Regras de Segurança  

❖ A concentração é fulcral, prevenindo possíveis lesões. 

❖ Os discentes devem efetuar a sessão com o material adequado e sem 

sapatilhas. 

❖ Sempre que necessário, um aluno deve auxiliar na realização das figuras e 

ajudas nos elementos de ligação.  

❖ Todas as figuras são realizadas em cima dos colchões, no meio dos 

mesmos. 

❖ É obrigatório respeitar as diferenças entre base e volante.  
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❖ É obrigatório utilizar as pegas indicadas para cada elemento assim como os 

montes e desmontes, garantindo a segurança de todos.  

 

4. Habilidades Motoras  

4.1.SOLO  

Elemento 

Gímnico 

Imagem Componentes Críticas 

 

 

Rolamento 

à Frente 

Engrupado 

 

 

 

- juntar o queixo ao peito; 

- apoiar as mãos longe dos 

pés; 

- realizar impulsão com os 

MI; 

- fletir os MI e o tronco 

(engrupar); 

- levantar sem apoio das 

mãos, aproveitando a 

rotação anterior 

- estender os MI, o tronco e 

elevar os MS 

Rolamento 

à Frente 

com os MI 

Estendidos 

e 

Afastados 

 

- apoiar as mãos longe dos 

pés; 

- manter os MI estendidos e 

unidos; 

- afastar os MI apenas na 

fase final do movimento 

 

 

 

Rolamento 

Atrás 

Engrupado 

 

 

 

 

- juntar o queixo ao peito; 

- manter os MI e o tronco 

fletidos (engrupar); 

- provocar desequilíbrio à 

retaguarda; 

- realizar rotação apoiando 

as mãos no colchão junto 

às orelhas; 

- empurrar o solo com as 

mãos de forma a estender 
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os MI, elevando o tronco e 

os MS 

Rolamento 

Atrás com 

Saída dos 

MI 

Estendidos 

e 

Afastados 

 

 

 

 

- fletir o tronco à frente; 

- provocar desequilíbrio à 

retaguarda; 

- realizar rotação apoiando 

as mãos no colchão junto 

às orelhas; 

- afastar os MI na fase final 

do movimento, empurrando 

o solo com as mãos; 

 

Apoio 

Facial 

Invertido 

(Pino) 

 

 

- apoiar as mãos no solo à 

largura dos ombros e longe 

dos pés; 

 

- alinhar e manter em 

tonicidade todos os 

segmentos corporais 

 

Roda 

 

- apoiar as mãos 

alternadamente no solo, 

longe do pé de chamada na 

mesma linha dos MI; 

- passar a bacia pela 

vertical com os MI 

estendidos e bem 

afastados 

 

Posições de Equilíbrio 
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Avião 

 

 

 

 

 

- MI em extensão e com 

grande afastamento; 

- tronco fletido à frente; 

- olhar dirigido também 

para a frente; 

- MS em extensão 

 

 

Bandeira 

 

- elevar um MI com grande 

afastamento de ambos em 

extensão; 

- MS em extensão (um 

segura o MI elevado) 

 

Posições de Flexibilidade 

 

 

Ponte 

 

- MS em extensão; 

- ombros na vertical dos 

apoios; 

- bacia elevada; 

- MI unidos e em extensão; 

- olhar dirigido para as 

mãos 

 

Espargata 

ântero-

posterior 

 

 

 

- grande afastamento dos 

MI e pés; 

- tronco na vertical 

orientado para o MI da 

frente; 

- MS estendidos 

lateralmente 

 

Espargata 

Frontal 

 

- grande afastamento dos 

MI e pés; 

- tronco na vertical 

orientado para a frente; 

- MS estendidos 

lateralmente 
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Sapo 

 

- grande afastamento dos 

MI e pés; 

- tronco fletido à frente; 

- MS estendidos 

lateralmente 

Saltos 

 

 

Enjambé 

 

 

- realizar impulsão com os 

MI; 

- afastamento dos MI num 

plano ântero-posterior; 

- manter o tronco na 

vertical; 

- realizar receção alternada 

dos pés 

 

 

Carpa 

 

- realizar impulsão dos MI; 

- afastamento frontal dos 

MI; 

- manter o tronco na 

vertical; 

- MS estendidos à frente; 

- realizar receção 

simultânea dos pés; 

 

Volta 

(salto em 

extensão 

com 

rotação de 

360º) 

 

 

 

- realizar impulsão vertical 

com o corpo em extensão e 

os MS em elevação 

superior; 

- rodar 360º sobre o eixo 

longitudinal; 

- fixar um ponto e rodar a 

cabeça na fase final 

Voltas 

 

 

Pivot 

 
 

- rodar o corpo 360º sobre 

um apoio no eixo 

longitudinal; 

- bacia sobre o MI de apoio; 
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4.2. ACROBÁTICA  

➢ Funções:  

• Base: aluno que suporta ou projeta o volante; elemento robusto e de 

estatura alta. 

• Posição de quatro apoios: o base deve formar um ângulo de 90º graus 

entre o tronco e as coxas e entre as coxas e as pernas. 

• De pé: afastar ligeiramente os MI, mantendo uma postura firme e 

contraída. 

• Deitado: corpo em extensão completa, em decúbito dorsal ou ventral. 

• Base médio: elemento que auxilia o base e o volante, podendo executar 

algumas figuras ou ficar entre o base e o volante. 

• Volante: aluno que executa a figura, e que deve ter caraterísticas 

técnicas mais versáteis. Por norma, é um elemento leve e de baixa 

estatura.   

- fixar um ponto e rodar a 

cabeça na fase final; 

- terminar com o MI que 

inicia atrás, à frente 

Afundo 

 

 

Frontal 

 

- afastar os MI; 

- fletir o MI colocado à 

frente; 

- estender o MI colocado 

atrás; 

- alinhar o tronco e os MS 

com o prolongamento do 

MI em extensão 

 

 

 

Lateral 

 

 

- afastar os MI; 

- fletir um MI e estender o 

outro; 

- alinhar o tronco no 

prolongamento do MI 

estendido; 

- estender os MS ao nível 

dos ombros; 
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➢ Pegas: formas de contacto e preensão entre os alunos, permitindo o 

equilíbrio e/ou a impulsão, de forma a realizar em segurança as diferentes 

figuras.  

 

 

➢ Montes: elemento técnico através do qual se constroem as figuras, em que 

o volante sobe para o base; 

➢ Desmonte: elemento técnico no qual o volante perde o contacto com o base; 

➢ Voo: elemento técnico em que o volante perde o contacto com o base e 

toma novamente contacto com este (é apanhado). 

 

 

 

 

➢ Figuras de Pares  
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➢ Figuras de Trios  
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5. Cultura Desportiva  

5.1.História:  

- 1881 - Fundação da Federação Internacional de Ginástica (FIG)  

- 1950 - Fundação da Federação Portuguesa de Ginástica (FPG)  

5.2.Curiosidades:   

- Existem pinturas que remontam ao nascimento da ginástica no ano 2300 

a.C.   

- Grécia e China dedicavam-se à ginástica acrobática com fim lúdico e de 

treino militar. 

-  O “pai da ginástica” foi, inclusive, preso por considerarem o desporto 

demasiado perigoso.   

5.3.Regulamento:  

Os esquemas oficiais têm uma duração de 2’30’’, com acompanhamento musical e 

com uma composição de todos os tipos de exercícios. Existem 5 categorias:   

- Pares femininos e masculinos - 1 base e um volante, ambos do mesmo 

género.  

- Pares mistos - 1 base do género masculino e 1 volante do género feminino. 

- Grupos femininos (trios) 

- Grupos masculinos (quadras).   

 

6. Descobre o teu Tema…  

Este esboço tem por objetivo ajudar-vos e encaminhar-vos na procura de 

inspiração para a construção do vosso esquema final.  

Tendo em conta o tema abrangente sobre “a dimensão sociocultural dos desportos 

e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos”, devem selecionar 

aquele com que mais se identificam. Aqui ficam algumas sugestões: desporto e 

saúde; estilos de vida saudáveis; desportos de lazer; desportos na natureza; 

atividades de ginásio, desporto de competição, sedentarismo, etc….  

Devem ter em conta os elementos a incluir no momento de avaliação, dando, 

simultaneamente, asas à vossa imaginação e criatividade. 

 

Tema (Provisório)__________________             
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TEMA (Final): ___________________ 

 

7. Orientações para a construção do Esquema  

• Duração: entre 1’30 e 2’30, com música à vossa escolha. 

• Figuras obrigatórias, por cada aluno: 2 rolamentos; 1 pino ou 1 roda, 1 

elemento de flexibilidade, 1 elemento de equilíbrio, e escolher 2 dos 

elementos de ligação, saltos, voltas e afundos. No que diz respeito à 

acrobática, devem escolher duas figuras de pares e duas de trios, de acordo 

com os níveis que conseguem realizar.  

• Avaliação: 50% - componente técnica, 30% - componente artística e 20% - 

processo de construção e evolução do esquema.  

Nota: (devem consultar o ponto nº 11, que diz respeito à avaliação) 

 

8. Aptidão Física    

Na ginástica, a flexibilidade, o equilíbrio, a força e destreza geral são fulcrais. 

Deste modo, na parte inicial das aulas, irão trabalhá-las num aquecimento 

específico orientado pelo docente.  

 

9. Esquema  

Neste campo, devem descrever o vosso esquema, identificando de forma individual 

quais os 2 rolamentos; pino ou roda, 1 elemento de flexibilidade, 1 elemento de 

equilíbrio, e dos elementos de ligação, saltos, voltas e afundos, escrever 2. No que 

diz respeito à acrobática, devem escrever 2 figuras de pares e 2 figuras de trios, 

consoante os níveis que quiserem.  

 

Elementos 

do 

esquema 

/  

aluno 

Solo  

(2 

rolamentos 

+ roda ou 

pino) 

1 elemento 

de 

flexibilidade 

+ 1 

elemento 

2 

elementos 

de ligação 

(saltos, 

voltas, 

afundos) 

 

2 figuras 

de pares  

 

2 figuras 

de trios  

 

Nº  

 

Nível  

 

Nº  

 

Nível 
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de 

equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrevam, sucintamente, o esquema construído até ao momento:  

(data ______________) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Descrevam, sucintamente, o esquema construído até ao momento:  

(data ______________) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Descrevam, sucintamente, o esquema final construído:  

(data ______________________) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10.  HETEROAVALIAÇÃO   

Este separador diz respeito à avaliação descritiva e construtiva dos esquemas 

finais dos restantes grupos. Lembrem-se: a qualidade é valorizada, ao invés da 

quantidade. 

Heteroavaliação 

Critérios/ nº de grupo      

Elementos gímnicos       

Pegas, montes, figuras e 

desmontes  

     

Dificuldades      

Potencialidades      

Criatividade      

Postura e Expressão      

 

11. AVALIAÇÃO  

A avaliação tem em conta, não só o esquema final, mas também todo o trabalho 

realizado ao longo das aulas para atingir o resultado final. Deste modo, esta será 

efetuada de acordo com os critérios abaixo indicados.  
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Importa mencionar que a cada grupo será atribuída uma pontuação final, que deve 

ser distribuída pelos elementos do grupo. Esta deve ser feita de forma consciente 

e ponderada tendo em conta o trabalho realizado por cada um.  

Execução técnica (50%): Neste domínio, será valorizado a realização dos 

elementos gímnicos de solo, posição de equilíbrio, posição de flexibilidade, voltas, 

saltos ou afundo e as figuras acrobáticas de acordo com o nível escolhido para 

cada um, tendo em conta as exigências técnicas definidas nas componentes 

críticas dos mesmos. A percentagem atribuída ao solo é maior que a percentagem 

atribuída à acrobática. 

Deste modo, de acordo com o nível das figuras acrobáticas ou dos elementos 

gímnicos que escolherem, a vossa avaliação concorre para determinada 

pontuação.  

O cálculo da classificação na execução técnica é feito da seguinte forma: 

60% nota da ginástica de solo + 40% da nota obtida na ginástica acrobática. 

Na tabela abaixo, relativamente à ginástica de solo, está identificada a pontuação 

específica de cada elemento, cuja percentagem máxima a ser obtida será de 60%, 

ou seja corresponde a 12 valores numa escala de 0 a 20.  

 

Elemento gímnico Percentagem 

atribuída 

Rolamento à frente Engrupado (RFE) 6 % 

Rolamento à Frente com os MI estendidos e 

Afastados (RFEA) 

12 % 

Rolamento à Retaguarda Engrupado (RRE) 12 % 

Rolamento à Retaguarda com saída da dos MI 

estendidos e afastados (RREA) 

12 % 

Apoio Facial Invertido (AFI) 12 % 

Roda (R) 12 % 

Posição de Equilíbrio 

Avião (A) 6 % 

Bandeira (B) 6 % 

Posição de Flexibilidade 

Ponte (P) 6 % 
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Espargata Ântero-posterior (EAP) 6 % 

Espargata Frontal (EF) 6 % 

Sapo (S) 6 % 

Saltos 

Enjambé  6 % 

Carpa  6 % 

Volta (saltar em extensão com rotação de 360 

graus)  

6 % 

Voltas 

Pivot  6 % 

Afundo 

Frontal 6 % 

Lateral 6 % 

 

Rolamentos  Pino 

 ou 

Roda  

Posição 

de 

equilíbrio  

Posição de 

flexibilidade 

Saltos 

ou 

voltas 

ou 

afundo 

Nota 

máxima 

a atingir 

Rolamento à frente 

com os MI 

estendidos e 

afastado + rolamento 

à retaguarda 

engrupado 

1 1 1 2 20 

valores  

 

Rolamento à 

retaguarda 

engrupado + 

rolamento à 

retaguarda com 

saída dos MI 

estendidos e 

afastados  

1 1 1 2 20 

valores  
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Rolamento à frente 

com os MI 

estendidos e 

afastados + 

rolamento à 

retaguarda com 

saída dos MI 

estendidos e 

afastados 

1 1 1 2 20 

valores  

Rolamento à frente 

engrupado + 

rolamento à frente 

com os MI 

estendidos e 

afastados  

1 1 1 2 18 

valores  

Rolamento à frente 

engrupado + 

rolamento à 

retaguarda 

engrupado  

1 1 1 2 18 

valores  

Rolamento à frente 

engrupado + 

rolamento à 

retaguarda com 

saída dos MI 

estendidos e 

afastados  

1 1 1 2 18 

valores 

 

Na seleção das figuras de ginástica acrobática, na tabela abaixo, está indicado o 

número de figuras de cada nível que têm que realizar para atingir uma nota de 0 a 

20. 

A classificação obtida (nota técnica) terá uma percentagem máxima de 40 % na 

acrobática, sendo posteriormente convertidos os valores alcançados numa nota 

final com a respetiva ponderação (por exemplo: 20 valores x 40% = 8 valores, numa 

escala de 0 a 20), relativamente à ginástica acrobática. Naturalmente, podem 

efetuar figuras de qualquer um dos níveis.  
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Nº de figuras de 

Nível 3 

Nº de figuras de 

Nível 2 

Nº de figuras de 

Nível 1 

Nota máxima a 

atingir 

1 2 1 20 valores  

1 1 2 18 valores  

0 2 2 16 valores  

0 1 3 14 valores  

0 0 4 12 valores  

 

• Componente artística (30%): A componente artística está relacionada com 

a estética do vosso esquema, tendo em conta os seguintes critérios: 

- Postura: realizar as figuras e os elementos de ligação com uma postura 

firme e adequada, cumprindo as regras de segurança. 

- Expressão: ser capaz de comunicar corporalmente, transmitindo 

sensações e energias acerca do tema escolhido, com uma atitude coerente 

com o tema e esquema. 

- Criatividade: ser original e demonstrar a capacidade de inovar.  

- Encadeamento lógico: interligar os elementos gímnicos com a utilização de 

diferentes sentidos e direções, bem como relacionar as diferentes figuras de 

forma lógica e coerente.   

 

Critério Postura e 

expressão 

criatividade Encadeamento 

lógico 

Ponderação 10 % 10 % 10 % 

 

• Processo de construção e evolução do esquema (20%): Este é o domínio 

da avaliação que valoriza o processo e a superação até ao vosso produto 

final. Será analisado o vosso dossiê, bem como as fichas de autoavaliação.   

Critério Cumprimento de prazos 

e preenchimento das 

fichas 

Capacidade 

crítica e 

construtiva 

Processo/ 

superação 

Ponderação 5 % 5 % 10 % 

 

Total da nota para o grupo: ________ pontos (valor a distribuir por todos os 

elementos em função do trabalho desenvolvido) 
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Distribuição das classificações 

Aluno Nota Justificação 

   

   

   

   

   

   

 

 

12. Considerações finais  

❖ O que aprenderam durante estas aulas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ Quais as maiores dificuldades e se foram ou não superadas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

❖ Como avaliam a dinâmica de grupo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

❖ O que fariam diferente, se o processo fosse agora começar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ Consideram que o dossiê foi importante para as aulas? Porquê?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 10: Dossiê de dança 

Dossiê de Dança 

 

Grupo nº _______  

 

Elementos constituintes do grupo: 

 

_________________________   _________________________ 

_________________________   _________________________ 

_________________________   _________________________ 

_________________________   _________________________ 

_________________________   _________________________ 
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1. Calendarização das aulas  

Dia Monitorização das tarefas 

21/ 02 - Apresentação do dossier e da estrutura e dinâmica das aulas da modalidade 

de Dança;  

- Explicação do funcionamento da Unidade Didática, da estrutura e da 

avaliação; 

- Formação de grupos de trabalho para todas as aulas da Unidade Didática; 

- Explorar e definir o tema a desenvolver na coreografia criativa; 

- Explorar diferentes ritmos, níveis, formas e direções de movimento em 

função da música; 

- Explorar as músicas que fazem parte da coreografia transmitida e aprender 

a parte I; 

- Identificar as suas potencialidades e as dificuldades sentidas na execução 

dos exercícios executados na aula; 

- Realizar a autoavaliação para perceber o nível a que podem e têm 

possibilidade de alcançar no final da unidade didática. 

28/ 02 - Rever a parte I da coreografia transmitida e aprender a parte II da mesma; 

- Explorar os restantes conteúdos (ações, partes, relação corpo, relação 

colegas, relação objetos e relação meio) 

- Divulgação por parte dos alunos da(s) música(s) da coreografia criativa e do 

respetivo tema; 

- Compor e apresentar à turma no mínimo 35 segundos; 

- Realizar a auto e hétero avaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 

potencialidades; 

- Fazer os registos no dossiê. 

06/ 03 - Rever a parte I e II da coreografia transmitida e aprender a parte III da 

mesma; 

- Trabalhar e aprimorar a coreografia criativa dos alunos, apresentando à 

turma o total de 50 segundos; 

- Realizar a auto e hétero avaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 

potencialidades; 

- Fazer os registos no dossiê. 

13/ 03 - Consolidar e apresentar para avaliação a coreografia criada pelo dossiê; 
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- Os grupos ensinam as partes criadas à restante turma, de forma a todos 

aprender a coreografia completa; 

- Consolidar a coreografia criativa da turma; 

- Apresentação final da coreografia criativa da turma 

- Realizar a auto e hétero avaliação, refletindo sobre as suas dificuldades e 

potencialidades; 

20/ 03 - Consolidar e apresentar a coreografia criativa da turma; 

- Apresentação final da coreografia criativa da turma; 

- Realizar a autoavaliação e completar todos os registos no dossiê. 

 

2. Apresentação dos Conteúdos   

 

Tempo 

Ritmo Cadência: 

- Reconhecer o número de compassos e tempos numa música; 

- Capacidade de realizar movimentos enquadrados nos tempos da música; 

Ritmo Estrutura: 

- Reconhecer modificações periódicas qualitativas (intensidade 

forte/fraca) ou quantitativas (pausas de duração longa/curta); 

Espaço 

Níveis: 

- Assumir diferentes posições corporais, representando diferentes níveis 

(baixo, médio ou alto); 

Direções: 

- Deslocar em toda a área, através de diferentes tipos de locomoção, no 

ritmo-sequência da música, enquadrando os passos nos diferentes 

compassos, combinando com as modificações periódicas; 

Percursos: 

- Deslocar em toda a área, assumindo diferentes tipos de percursos 

(retilíneos, curvos, irregulares, etc…) 

Corpo 

Ações: 

- Realizar ações como deslocar, saltar, virar, gesticular, etc… de forma 

enquadrada com o ritmo-sequência da música; 

Partes: 

- Realizar ações com diferentes partes do corpo de forma enquadrada com 

o ritmo-sequência da música (cabeça, braços, mãos); 

Formas: 
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- Assumir diferentes posições corporais, representando uma expressão 

pretendida, enquadrada no tema da música (engrupado, estendido); 

Relação 

Corpo: 

- (tocar, puxar); 

Colegas: 

- Evidenciar contacto expressivo com um colega (empurrar, aproximar, 

contagiar, etc…) de forma enquadrada com o tema e ritmo-sequência da 

música; 

Meio: 

- Evidenciar um enquadramento com o meio, como interpretar um papel, 

ou reagir a algo que acontece; 

Objetos:  

- (explorar, envolver); 

Energia 

Tempo: 

- Realizar movimentos a diferentes velocidades, de forma enquadrada 

com o ritmo-sequência da música (lento, rápido); 

Peso: 

- Realizar movimentos que de forma expressiva representem uma 

dinâmica mais leve/suave, ou pesada/abrupta; 

Fluência: 

- Realizar movimentos com diferente fluidez (livre, contínua, aos 

solavancos, etc…) de forma enquadrada com o ritmo-sequência da 

música; 

Criatividade - Capacidade de o aluno criar e manifestar a originalidade. 

Coreografia 

Criativa 

- Conjunto de fases de movimento organizado com princípio, meio e fim. 

Pode ter várias formações, dinâmicas de grupo e combinações. 

Formações: representam o modo como o grupo está organizado 

- Linhas      xxxxxxxxx 

                   xxxxxxxxx 

- Colunas   x    x    x    x 

                  x    x    x    x 

                  x    x    x    x 

- Xadrez        x      x      x      x 

                 x       x      x      x      x 

Dinâmica de grupo (servem essencialmente, para melhora a qualidade 

da coreografia): 
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- Simultânea (determinado movimento ao gesto efetuado por todos os 

elementos, ao mesmo tempo); 

- Subgrupos (o grupo está dividido em partes e cada uma delas efetua 

determinado(s) movimento(s) entre si; 

- Cannon (um movimento sequencial, representando o “efeito de onda”); 

- Contraste (movimentos ou sequencias opostas, realizadas ao mesmo 

tempo entre grupos ou elementos. 

 

 

Coreografia transmitida à turma  

Tempo Movimento Formação 

M
ú
si

ca
 1

 -
 “

L
o
o
se

 C
o
n
tr

o
l”

- 
M

is
sy

 E
li

o
t 

8 

Metade dos alunos começam em pé e outra metade baixados 

(em xadrez); 

Movimento giratório com o dedo na cabeça; 

Após o movimento levantam-se/baixam-se; 

Alunos todos 

juntos num 

bloco; 

 

8 Corrida ritmada até à formação seguinte; 

Xadrez 

8 
Pé direito calca à frente e atrás 2 vezes na diagonal; 

Pé Esquerdo calca à frente e atrás 2 vezes na diagonal; 

4 Movimento giratório com o dedo na cabeça;  

4 Puxar pelo publico; 

8 
Dar um passo à frente, ao lado, atrás e voltar (quadrado); 

Cada passo marca 1 tempo; 

1 Associar a palavra “cute” a tocar com a mão na cara; 

1 
Associar a palavra “face” a colocar a mão direita no queixo 

e avançar o pé direito na diagonal; 

2 Associar as sílabas de “chubby waist” a rodar o pé direito;   

4 
Mão direita na anca → mão esquerda na anca → realizar o 

movimento giratório da anca em dois tempos; 

4 Pé direito calca à frente e atrás 2 vezes na diagonal; 

4 Congela com o pé esquerdo no ar; 

8 
Pé Esquerdo calca à frente e atrás 2 vezes na diagonal; 

Pé direito calca à frente e atrás 2 vezes na diagonal; 

 

 

Coreografia transmitida à turma  
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Tempo Movimento Formação 

M
ú
si

ca
 2

 -
 “

L
o
v
e 

o
n
 T

o
p
”

- 
B

ey
o
n
ce

 

8 Usar o Step-Touch para assumir a formação seguinte 
Xadrez → 3 

Grupos 

8 

Grapevine x 2 – passo em frente com o pé direito → passo em 

frente com o pé esquerdo, cruzado com o pé direito → voltar 

atrás com o pé direito → voltar atrás com o pé esquerdo 

3 Grupos 

8 

Pé direito chuta cruzado → pé direito chuta fora → pé direito 

cruza por trás do esquerdo → pé esquerdo descruza; Repetir 

igual com o pé esquerdo; 

8 

Braço direito estende (acompanhado pela perna desse lado) → 

braço direito flete (acompanhado mesma perna) → braço direito 

sobe fletido → braço direito desce entendido; Repetir com o 

braço esquerdo; 

8 

Step touch; 

Descer no oitavo tempo (acompanhando a descida do 

sintetizador); 

8 Levantar elevando os braços; 

4 Círculo com o braço direito;  

4 Círculo com um braço esquerdo; 

8 Dar 4 passos atrás a descer → dar 4 passos em frente a subir;  

8 

Dar 4 passos em frente e associar a palavra “finally” a bater o pé 

direito, a palavra ”can” a bater o pé esquerdo,  palavra “put” a 

estender o braço direito ao lado, a palavra “me” a estender o 

braço esquerdo ao lado e a palavra “first” estender o braço 

direito à frente com um dedo levantado; 

8 
Saltitar para a esquerda (4 tempos) e para a direita (4 tempos) a)- 

nos pares à frente, os rapazes levam as raparigas às costas; 

8 Frisbee  

8 

Pé direito chuta cruzado → pé direito chuta fora → pé direito 

cruza por trás do esquerdo → pé esquerdo descruza; Repetir 

igual com o pé esquerdo; 

5 
Posição Livre (marcar os tempos com a colocação de 1 pé, 1 pé, 

1 mão e 1 mão parando na palavra “Stop” no último tempo 

 

Coreografia transmitida à turma  

Tempo Movimento Formação 

M
ú
si

c

a 
3
 -

 

“
C

ar

m
in

a 

B
u
ra

n

a”
- 

C
ar

l 

O
rf

f 

(r
em

i

x
 H

ip
 

H
o
p
) 8 1 rapaz roda os MS à frente; 

3 Grupos 
8 Todos os rapazes rodam os MS à frente; 
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8 Toda rodam os MS à frente; 

8 
Empurrar para afastar; 

Alunos ficam virados uns para os outros; 

3 Grupos → 2 

Grupos 

8 

Simular socos (entender braço direito à frente → estender 

braço esquerdo à frente → fletir braço direito → fletir 

braço esquerdo) x 2; 

Realizado por metade dos alunos; 

2 Grupos 

8 

Simular socos (entender braço direito à frente → estender 

braço esquerdo à frente → fletir braço direito → fletir 

braço esquerdo) x 2; 

Realizado pela outra metade dos alunos; 

8 

Simular socos (entender braço direito à frente → estender 

braço esquerdo à frente → fletir braço direito → fletir 

braço esquerdo) x 2; 

Realizado por todos os alunos; 

8 

Simular um soco simultâneo em camara lenta; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas) – o rapaz finge bater 

à rapariga e esta cai no chão) rapaz mete as mão à cabeça, 

depois tapa a cara como se estivesse a chorar 

8 

Rodopiar em camara lenta;  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- a rapariga fica 

deitada no chão e o rapaz mete as mão na cabeça  

8 

Cair em camara lenta; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- a rapariga fica 

deitada no chão e o rapaz tapa a cara e finge estar a chorar 

16 

Assumir posição inicial da música seguinte;  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- a rapariga fica 

deitada no chão e o rapaz senta-se a seu lado tentando que 

ela acorde 

8 

Parados  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- a rapariga ficam 

parados também  

 

 

Coreografia transmitida à turma  

Tempo Movimento Formação 
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M
ú
si

ca
 4

 -
 “

C
h
an

d
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r”

- 
S
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4 

De joelhos, subir as mãos pelas pernas 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- o rapaz ajuda a 

levantar a rapariga e esta fica de joelhos tal como ele 

2 Grupos 

4 

Juntar as mãos e elevar acima da cabeça 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos unem as suas 

mãos de frente um para o outro 

4 

Descer mãos 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos de mãos 

unidas fazem movimentos laterias 

4 
Colocar mãos cruzadas à frente 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos abraçam-se  

4 

Colocar mãos atrás  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos abraçados 

baloiçam um no outro agarrados 

4 

Baloiçar “feel the love” 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos abraçados 

baloiçam um no outro agarrados 

4 
Colocar mãos cruzadas à frente 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos levantam-se  

4 

Associar as palavras “one, two, three” a levantar devagar; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos de pé e de 

mão dadas ficam a olhar um para o outro 

4 
Dar passos em direção a formar uma roda à volta do casal; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- ambos abraçam-se 

Formar círculo 

à volta do 

casal; 4 Fechar roda à volta do casal, abraçando; 

4 Baloiçar na posição de roda; 

Círculo à volta 

do casal; 

4 

Associar a palavra “I” a cair no chão (desvanecer); 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- o rapaz finge bater 

na rapariga e esta volta a cair  

4 

Estender e fletir o braço direito com movimentos 

ondulatórios; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- a rapariga levanta-

se e agarra-se ao rapaz 

 4 
Estender e fletir o braço esquerdo com movimentos 

ondulatórios; 



ccxvi 
 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)- o rapaz empurra a 

rapariga e esta volta a cair  

 4 

Levantar;  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  com a rapariga no 

chão o rapaz finge dar pontapés e estar roda no chão 

 4 

Estender e fletir o braço direito com movimentos 

ondulatórios; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  com a rapariga no 

chão o rapaz finge dar pontapés e estar roda no chão 

 4 

Estender e fletir o braço esquerdo com movimentos 

ondulatórios; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga no chão 

finge estar a perder o ar, fazendo movimento ondulatórios 

com a própria respiração e o rapaz mete as mãos na cabeça 

 4 

Estender e fletir o braço direito com movimentos 

ondulatórios; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga no chão 

finge estar a perder o ar, fazendo movimento ondulatórios 

com a própria respiração e o rapaz mete as mãos na cara e 

finge estar a chorar 

 4 

Estender e fletir o braço esquerdo com movimentos 

ondulatórios;  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga no chão 

finge estar a perder o ar, fazendo movimento ondulatórios 

com a própria respiração e o rapaz tenta acorda-la  

 4 

Cair e deitar no chão; 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz fica a olhar para ela tentando acorda-la 

 4 

Girar no chão para a direita (deitados) 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz desloca-se para o lado triste 

 4 

Girar no chão para a esquerda (deitados) 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz senta-se ao lado triste  

 4 Levantar 
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a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz fica sentado triste  

 4 

Caminhar 

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz fica sentado triste  
Formar a Meia 

lua 

 
 8 

Caminhar e Baixar e fingir oferecer uma flor e congelar  

a)- (os dois pares rapazes e raparigas)-  a rapariga fica sem 

ar e o rapaz fica sentado quieto  

 

 

3. Cultura Desportiva  

➢ Objetivos da dança: 

- Apresentar sugestões de melhoria e de inovação nas habilidades destacadas; 

- Analisar a sua ação e dos seus colegas, tendo em conta as qualidades e caraterísticas 

do movimento e do tempo/ ritmo de cada música; 

- Identificar as limitações e falhas, procurando obter o sucesso. 

➢ Terminologia Especifica: 

• Composição musical: 

- Tempo musical 1 batida da música; 

- Frase musical 8 tempos musicais; 

- Bloco musical 32 tempos musicais. 

• Em contexto escolar, existem 3 tipos de dança: 

- Dança criativa; 

- Danças tradicionais portuguesas (regadinho, malhão, enleio); 

- Danças sociais (merengue, salsa, chá-chá-chá) 

➢ Curiosidades: 

- A dança surgiu na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão; 

- A dança é uma das três artes cénicas da antiguidade: teatro, música e dança; 

- O dia internacional da dança, comemora-se a dia 29 de abril  

 

4. Orientações/ Critérios para a construção da coreografia  

➢ Duração: cada grupo 50 segundos. 

➢ Critérios obrigatórios:  
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• 1 momento de exploração de um dos três conteúdos: ações, formas ou partes 

do corpo; 

• 1 momento de exploração de todos os ritmos (normal, lento e rápido) 

• 1 variação de formação (linha, coluna, xadrez…); 

• 2 níveis de espaço (alto, medio e baixo); 

• 1 dinâmica de grupo (simultânea, subgrupos, cannon, contraste…); 

• 1 motivo coreográfico (tema escolhido estar bem visível, isto é, ser 

percetível)  

5. A coreografia Criativa  

Neste campo, devem descrever a vossa parte da coreografia criativa, identificando os 

tempos e os movimentos, bem como a música escolhida e o seu intervalo de tempo. 

 

Música: Data: 

Motivo Coreográfico: 

Tempo Movimento Formação 
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Música: Data: 

Motivo Coreográfico: 

Tempo Movimento Formação 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

6. Avaliação 
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A avaliação tem em conta, não só a coreografia final, mas também todo o trabalho realizado 

ao longo das aulas para atingir o resultado final. Deste modo, esta será efetuada de acordo 

com os critérios abaixo indicados.  

Importa mencionar que a cada grupo será atribuída uma pontuação final, que deve ser 

distribuída pelos elementos do grupo. Esta deve ser feita de forma consciente e ponderada 

tendo em conta o trabalho realizado por cada um.  

A avaliação estará dividida em 2 partes distintas: a coreografia transmitida (60%) e a 

coreografia criativa (40%).  

• Execução técnica dos conteúdos (40%):  Neste domínio, será valorizado a 

realização dos conteúdos tendo em conta a componente técnica de execução dos 

movimentos.   

- Corpo: exploração de 1 dos seguintes (ações, partes e formas do corpo); 

- Tempo: exploração de todos os ritmos (normal, lento e rápido); 

- Formações: apresentação de 2 (linhas, xadrez, colunas, etc); 

- Espaço: exploração no mínimo de 2 níveis (alto, médio e baixo); 

- Dinâmicas de grupo: apresentação de 1 (simultânea, subgrupos, cannon, 

contraste…); 

• Componente artística (45%):  A componente artística está relacionada com a 

criatividade, inovação e estética da vossa coreografia, tendo em conta os seguintes 

critérios: 

- Expressão: ser capaz de comunicar corporalmente, transmitindo sensações e 

energias acerca do tema escolhido com uma atitude coerente com o tema e a 

coreografia.  

- Criatividade: ser original e demonstrar a capacidade de inovar. 

- Motivo coreográfico: demonstrar ao longo da coreografia o tema escolhido.  

 

Critério Expressão Criatividade 
Motivo 

Coreográfico 

Ponderação 20 % 20 % 5 % 

 

• Processo de construção e evolução da Coreografia (15%): Este é o domínio da 

avaliação que valoriza o processo e a superação até ao vosso produto final. Será 

analisado o vosso dossier e ainda as gravações de cada aula.   
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Critério 
Cumprimento de prazos e 

preenchimento dos registos 

Processo/ superação 

(Filmagens) 

Ponderação 10 % 5 % 

 

Total da nota para o grupo: ________ pontos (valor a distribuir por todos os elementos 

em função do trabalho desenvolvido) 

 

Distribuição das classificações 

Aluno Nota Justificação 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

7. Hétero Avaliação  

Este separador diz respeito à avaliação descritiva e construtiva da coreografia final 

apresentada pelos grupos. Lembrem-se: a qualidade é valorizada, ao invés da quantidade. 

Dia: _______________________ 

Grupo 1 Grupo 2 (observar) Grupo 3 (observar) 

Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 
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Grupo 2 Grupo 3 (observar) Grupo 1 (observar) 

Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 

 

Grupo 3 Grupo 1 (observar) Grupo 2 (observar) 

Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 

 

Dia ________________________ 

Grupo 1 Grupo 2 (observar) Grupo 3 (observar) 

Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 

 

Grupo 2 Grupo 3 (observar) Grupo 1 (observar) 

Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 

 

Grupo 3 Grupo 1 (observar) Grupo 2 (observar) 
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Apresenta Execução dos conteúdos 

 

 

 

 

 

Componente artística 

 

8. Considerações Finais  

❖ O que aprenderam durantes estas aulas, ao nível do Domínio Motor, Domínio 

Cognitivo e Domínio Social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ Quais as maiores dificuldades e de que forma foram superadas? (estratégias que 

utilizaram para superar as dificuldades) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ Como avaliam a dinâmica de grupo? (relativamente ao entendimento do grupo, as 

ajudas, a capacidade critica, etc) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ O que fariam diferente, se o processo fosse começar agora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ Consideram que o dossier foi importante para as aulas? De que forma? E qual o 

contributo do mesmo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 11: Perguntas do questionário online 

 

1. De modo geral, o que mais te motiva nas aulas de Educação Física? 

2. Qual a modalidade que mais te motivou? Porquê?  

3. Qual a tua opinião sobre a avaliação dos conceitos psicossociais (atitudes 

e valores) no final de todas as aulas? (é ou não importante, porquê, quais 

as vantagens ou desvantagens) 

 

 

Ginástica:  

1. O que é que mais gostaste nas aulas de ginástica? E o que é que menos 

gostaste? Porquê? 

2. O modo como as aulas foram lecionadas foi diferente das restantes 

modalidades? Explica porquê.  

3. O que é que aprendeste de mais relevante ao longo das aulas lecionadas? 

4. Ainda relativamente às aprendizagens, especifica o nível das habilidades 

motoras, dos conhecimentos e do trabalho em grupo. 

5. Quais foram as maiores dificuldades que tiveste? De que forma as 

conseguiste superar? (estratégias que utilizaste) 

6. Como avalias a dinâmica do teu grupo de trabalho nas aulas? E a 

dinâmica dos outros grupos? (relativamente ao entendimento do grupo, 

as ajudas, a capacidade crítica, etc.) 

7. O que consideras que poderia ter funcionado melhor? 

8. Relativamente ao teu envolvimento e empenhamento, farias de forma 

diferente se o processo fosse começar agora? 

9. Consideras que a utilização do dossiê foi importante para as aulas? De 

que forma? E qual o contributo do mesmo para a tua aprendizagem? 

 

 

 



ccxxv 
 

Dança:  

1. O que é que mais gostaste nas aulas de dança? E o que é que menos 

gostaste? Porquê? 

2. O modo como as aulas de dança foram lecionadas foi diferente das 

restantes modalidades? Explica porquê. 

3. O que é que aprendeste de mais relevante ao longo das aulas lecionadas? 

4. Ainda relativamente às aprendizagens, especifica o nível das habilidades 

motoras, dos conhecimentos e do trabalho em grupo 

5. Quais foram as maiores dificuldades que tiveste? De que forma as 

conseguiste superar? (estratégias que utilizaste) 

6. Como avalias a dinâmica do teu grupo de trabalho nas aulas? E a 

dinâmica dos outros grupos? (relativamente ao entendimento do grupo, 

as ajudas, a capacidade critica, etc.) 

7. O que consideras que poderia ter funcionado melhor? 

8. Relativamente ao teu envolvimento e empenhamento, farias de forma 

diferente se o processo fosse começar agora?  

9. Consideras que a utilização do dossiê foi importante para as aulas? De 

que forma? E qual o contributo do mesmo para a tua aprendizagem?  
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Anexo 12: Ficha de avaliação de conhecimentos de ginástica 

 

 

Responda às seguintes questões com Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 

1- A Federação Portuguesa de Ginástica foi fundada em 1881...F 

2- Nas competições da modalidade de Ginástica acrobática existem cinco 

categorias, nomeadamente pares femininos, masculinos e mistos, trios femininos 

e quadras masculinas...V 

3- São consideradas posições de equilíbrio a ponte e as espargatas...F 

4- Na ginástica acrobática, os alunos mais pesados devem assumir a posição de 

volante...F 

5- Existem quatro tipos de pegas: simples, de pulsos, de braços e entrelaçada...V 

 

 

Assinale com um círculo na resposta correta. 

 

6- Na execução do rolamento à frente, é importante: 

a) enrolar o queixo ao peito (olhando para os pés); 

b) realizar impulsão forte com os membros inferiores; 

c) colocar as mãos à frente com os dedos abertos; 

d) todas as opções estão corretas; 

 

7- Na criação de um esquema é importante: 

a) realizar o máximo de elementos possível; 

b) ser criativo e executar o esquema com uma postura e expressividade 

concordante com o tema selecionado; 

c) realizar primeiro os elementos de solo e depois os de acrobática para ter 

encadeamento lógico; 

d) nenhuma das opções está correta; 

 

8- São capacidades físicas importantes para a ginástica a: 

a) força, flexibilidade e equilíbrio; 

b) velocidade, flexibilidade e equilíbrio; 
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c) resistência, velocidade e equilíbrio 

d) força, resistência e velocidade;  

 

9- Nos montes e desmontes das posições de acrobática deve-se: 

a) realizar os movimentos de forma fluida; 

b) subir e descer da forma mais rápida possível; 

c) colocar o ginasta mais leve em baixo; 

d) aplicar a pega onde dá mais jeito; 

 

10- Qualidade na execução técnica é realizar os movimentos: 

a) enquadrados com a música; 

b) da forma mais rápida possível; 

c) mantendo os segmentos corporais alinhados; 

d) todas as opções estão corretas



 


