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Resumo 

O Estágio Profissional está inserido no plano de estudo do 2º ano de Mestrado 

de Ensino da Educação Física no ensino Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, surge como uma excelente oportunidade 

para colocar em prática as competências pedagógicas desenvolvidas ao longo 

destes cinco anos de estudo. Permite também, colocar os estudantes estagiários 

no contexto real de ensino, através de uma prática supervisionada por uma 

professora cooperante e um professor orientador. Estes vão permitir alargar os 

conhecimentos reais das principais funções da profissão de professor e 

estimular os desempenhos crítico-refletivo.  

O presente documento, pretende espelhar de uma forma fidedigna todas as 

etapas ultrapassadas ao longo Estágio Profissional, todas as estratégias de 

planeamento, realização e avaliação que o estudante estagiário utilizou. 

Representa a evolução desde estudante estagiário até a professor de Educação 

Física. Encontra-se dividido em cinco capítulos e cada um deles tem 

experiências, visões e caraterísticas diferentes. O primeiro capítulo apresenta a 

Introdução e tem o objetivo de clarificar o propósito deste documento e o seu 

objetivo. O segundo e terceiro capítulos pretendem constatar um lado mais 

pessoal e institucional do estágio. Nestes campos constam uma caraterização 

mais pessoal do estagiário e o contexto onde se desenrolou a prática 

pedagógica. No quarto capítulo é exposto o caminho superado para a realização 

do Estágio Profissional. Este capítulo contém as três grandes áreas de 

desempenho do professor. Destaca-se na terceira área, o estudo sobre o 

impacto de um Modelo Híbrido no desenvolvimento de jogo dos alunos. O quinto 

capítulo apresenta um balanço final do ano de estágio e todas as 

transformações, ambições e oportunidades que surgiram ao longo deste 

caminho. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA, MODELOS DE ENSINO.
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Abstract 

The Professional Internship is part of the 2nd year of Physical Education MA 

taught at Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). It is an 

excellent opportunity to put in practice the knowledge gathered in the last five 

years of studies.  It also allows students to experience context based teaching 

overseen by a senior teacher and a thesis supervisor. This enables the students 

to expand their knowledge about the role of the teacher and stimulate critical and 

reflexive practice. 

This document attempts to reflect in a reliable way every single stage of the 

Professional Internship. Represents the evolution from student intern all the way 

to Physical Education teacher. It is divided in five chapters, each one with 

different experiences, vision and characteristics. The first chapter is Introduction 

which comprises the purpose of the document. The second and third chapters 

cover a personal and institutional side of the Internship. It contains a description 

of the context where the professional practice took place and student’s personal 

representation. The fourth chapter exposes the full journey up to Professional 

Internship completion and it contains the 3 major areas of teacher performance. 

From these three, a special highlight to the third one about the impact of Hybrid 

Model on student’s game development. The fifth and final chapter depicts a final 

balance of the Internship year, all its transformations, ambitions and opportunities 

that appeared along the way. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

PEDAGOGICAL EFFICIENCY, EDUCATION MODELS. 
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Introdução 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional (EP), inserida no plano de estudos do 2º Ciclo de Ensino de 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Este documento serve como um 

guião pessoal, uma narração de todas as experiências, vivencias e dificuldades 

sentidas ao longo deste caminho. O Estágio Profissional pode ser também 

entendido como o terreno ideal de construção da profissão (Batista & Queirós, 

2014), coloca em prática todos os conhecimentos teóricos que tivemos ao longo 

destes cinco anos e obriga a um enorme desenvolvimento pessoal. Esse 

desenvolvimento deve-se principalmente ao facto de deixarmos de ser 

estudantes e iniciarmos um ciclo de responsabilidades na Educação, como 

professores. 

Na minha perspetiva, a Prática de Ensino Supervisionada (PES) foi um processo 

de crescimento lento, que me obrigou a alargar horizontes e que expôs a novas 

experiências e dificuldades. Felizmente, numa escola, não há dois dias iguais, o 

que nos possibilita vivenciar experiências novas todos os dias. Fui colocado à 

prova diariamente durante este processo, obrigava a refletir sobre o que fiz e o 

que podia ter feito e estimulado a melhorar as minhas dificuldades. Sem dúvida 

que foi desafiante estar no terreno, aprender e experienciar com professores 

mais experientes e começar a nos vai esperar no futuro. Temos de abdicar da 

dita formatação que tínhamos até então e alargar horizontes, aumentar o espírito 

crítico e refletivo para poder extrair o máximo desta experiência. 

Relativamente à PES decorreu em Vila Nova de Gaia, numa Escola Básica, 

sede de um agrupamento de cinco escolas. O Núcleo de Estágio (NE) era 

constituído por mais duas colegas da FADEUP e o EP foi supervisionado por 

uma Professora Cooperante (PC) e por um Professor Orientador (PO). A prática 

pedagógica foi realizada nos ensinos básicos e secundário, 7ºano e 10ºano, 

respetivamente. Para a prática pedagógica no ensino secundário foi utilizada 

uma outra Escola do município de Vila Nova de Gaia. 
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O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos onde retrata 

toda as experiências vividas ao longo desta etapa e está organizado tendo em 

conta as Normas e o Regulamento do Estágio Profissional da FADEUP. Assim o 

primeiro capítulo é a “Introdução” e tem o objetivo de clarificar o propósito deste 

documento, o seu objetivo e a sua estruturação.  

O segundo capítulo é a “Dimensão Pessoal”, apresenta um pouco mais de mim, 

do meu historial enquanto pessoa e estudante e o que me levou a seguir este 

caminho. Aborda o que na minha opinião, mais contribuiu para chegar aqui e 

querer ser professor de Educação Física, as características que melhor me 

capacitam para seguir a profissão de professor e as expetativas que tenho para 

o EP.  

O terceiro capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional” apresento o 

enquadramento legal e institucional do Estágio, abordo o papel da Educação 

Física nos dias correntes e realizo uma caraterização dos locais 

(escolas/espaços) onde realizei o meu estágio e do impacto que estes tiveram 

durante o ano letivo. Apresento e caraterizo também as turmas, a importância do 

PC, PO e NE neste meu caminho. 

O capítulo quatro refere-se à “Realização da Prática Profissional” e abraça três 

áreas específicas. A Área 1 representa a organização e gestão do Ensino e 

Aprendizagem, envolve os subtemas de conceção de ensino, o seu planeamento 

nos três diferentes níveis, o Planeamento Anual, a Unidade Didática (UD) e 

Plano de Aula (PA), a realização do ensino e as dificuldades encontradas no 

primeiro impacto e as minhas maiores dificuldades que tentei superar ao longo 

do ano e por último a avaliação e as medos e incertezas sobre o que era avaliar. 

A Área 2 retrata a participação na escola e a relação com a comunidade. 

Pretende demonstrar todas as atividades em que estive envolvido, desde os 

eventos do Desporto Escolar, passando por campanhas de angariação de fundo 

até às atividades organizadas pelo Grupo de Educação Física. A escola e a 

sociedade andam de mãos dadas e esta área pretende demonstrar a 

importância que os professores podem ter na sociedade, através de 

projetos/ações e campanhas que podem melhorar o dia a dia das crianças. 
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A Área 3 representa o desenvolvimento profissional através de um estudo sobre 

o impacto de um modelo híbrido (modelo de Instrução Direta e Modelo de 

Competência nos Jogos de Invasão) no desenvolvimento de jogo dos alunos. 

Pretende-se com este estudo, analisar algumas variáveis e perceber a eficiência 

dos alunos em função do género. Para este estudo foi utilizado como 

instrumento o TSAP - Team Sports Assessment Procedure.  

O quinto e último capítulo refere-se às conclusões e perspetivas futuras, 

pretende refletir, elaborar um balanço sobre esta experiência e abordar o futuro.  

Em suma, este documento será um reflexo do caminho por mim percorrido 

durante este ano de estágio e de todas as vivencias que presenciei. O caminho 

foi longo, houve muitas batalhas, mas sem dúvida que foram dois anos repletos 

de aprendizagens. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIMENSÃO PESSOAL 
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2.DIMENSÃO PESSOAL 

2.1. O meu “Eu” 

Rafael Coutinho Melo, 31 anos, natural de Tarouca, uma pequena cidade do 

distrito de Viseu, mas como refiro sempre, um “cidadão do mundo”. Afirmo isso 

porque desde os meus 18 anos já vivi em dez cidades diferentes e sempre tive 

de “tomar conta de mim próprio”. Desde as “sietas” em Itália, até às largadas de 

touros, típicas da ilha Terceira, passando pela confusão de Lisboa, penso que 

consegui adquirir um grande arcabouço do que é a vida e das muitas 

dificuldades que ela nos pode causar. Todas estas experiências permitiram-me 

também viver e conhecer o lado desportivo do mundo, se no Sul de Itália eram 

fanáticos pelo futebol, uma pequena cidade conseguia colocar um estádio cheio, 

na Ilha Terceira, o Voleibol era o desporto dominante e uma pequena freguesia 

da ilha competia todos os anos pelo título de campeã nacional de Voleibol 

(Associação de Jovens da Fonte do Bastardo).  

Dubar (1997) menciona que se pode explicar o modo como os estudantes 

constroem a sua identidade profissional através de um processo de construção 

influenciado, fundamentalmente, pelas sucessivas socializações ao longo da 

vida. Acredito sinceramente que nós somos aquilo que vivemos e resultamos 

das experiências que passamos e eu, ao longo da minha vida quis sempre 

procurar experiências novas. Desde que me licenciei, segui vários ramos de 

trabalho diferenciados, mas sempre ligados ao desporto. Inicialmente fui 

responsável por um ginásio da minha cidade, depois segui uma carreira militar 

na Força Aérea Portuguesa, onde estive ligado à instrução de novos militares e 

na adaptação dos mesmos à instituição e atualmente estou a lecionar atividades 

de Enriquecimento Curricular em duas escolas de Santa Maria da Feira e 

trabalho numa equipa sénior de futebol, o Sporting Clube de Esmoriz. 

Apesar de todos estes trabalhos, desde o término da licenciatura, sempre tive 

como objetivo o curto, médio prazo de dar continuidade à minha formação e 

obter o Mestrado em Ensino. Desde pequeno que sempre sonhei seguir a 

Educação Física (EF), embora tenha a noção que lecionar no nosso país é 

praticamente impossível. Apesar de ser muito difícil acontecer, sou da opinião 
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que as pessoas devem perseguir os seus sonhos, tentar alcançar os seus 

objetivos e este, era um que eu tinha e espero vir a alcançá-lo.  

 

2.2 O desporto na minha vida 

Desde muito novo que a minha vida sempre foi ligada ao Desporto. Talvez por 

influência da minha mãe, que sempre me incentivou a praticar desporto e do 

meu grupo de amigos que eram doidos por futebol, que comecei a ter interesse 

pelo Desporto. Pratiquei ao nível federado os seguintes desportos: futebol, 

andebol e futsal. Aos 11 anos, comecei a jogar Futebol. Foi a minha primeira 

experiência desportiva. Existia um ambiente muito familiar, tínhamos poucas 

condições, mas apesar disso era uma alegria porque conseguíamos ser felizes 

com muito pouco. Apesar desse ambiente e dessa paixão que tinha pela 

modalidade, acabei por me desmotivar e sair ao fim de dois anos. Depois 

seguiu-se o andebol. O andebol é atualmente a modalidade com maior 

reputação/visibilidade na cidade de Tarouca. Embora eu ser obcecado pelo 

Futebol, a modalidade que mais me marcou foi o Andebol. Não pelo meu gostar 

da modalidade em si, mas porque foi a fase em que eu perdi mais peso e 

melhorei muito a minha autoconfiança. 

 O emagrecer e ganhar autoconfiança foi um dos fatores que me levou a seguir 

este caminho. Considero que fui um felizardo, pois quando necessitei de ser 

incentivado para perder peso, tive professores de EF muito bons, que me 

estimularam para praticar desporto e para os benefícios que o desporto nos dá. 

Sempre os observei como um excelente exemplo, sempre tive uma grande 

admiração por todos os professores de EF e talvez isso tenha sido um fator que 

me impulsionou a seguir este caminho. Outro fator não menos importante, foi o 

fato da minha mãe trabalhar numa escola e sempre que eu não tinha aulas ia 

fazer-lhe companhia. Ela sempre me dizia para estudar, para ter boas notas e 

para ser professor. 

Por fim e não menos importante foi o gostar de ensinar. Sempre tive ligado a 

clubes de futebol, nas tarefas de treinador adjunto ou como preparador físico.  

Todos estes fatores tiveram um impacto muito grande no desenrolar do meu EP, 

visto que, se por um lado já tinha uma familiarização do que é a escola, do que é 



 11  
 

ensinar e da importância da disciplina na escola, por outro lado, também me 

tentei colocar do lado dos alunos e perceber quais eram os problemas que os 

alunos podiam ter. Se por exemplo, eu quando era mais novo tinha problemas 

por ser gordo, de autoconfiança e sofria muito por causa disso, no meu ponto de 

vista sentia-me na obrigação de procurar os meus alunos e perceber se estavam 

todos bem. 

 

2.3 A FADEUP: A “A importância de um meio para chegar um 

fim” 

O mestrado coincide com o meu último ano da minha carreira militar. Sabia que 

não iria ser fácil conciliar o trabalho com o primeiro ano do mestrado porque 

trabalhava quase todas as noites e muitas vezes tinha de ir sem dormir para as 

aulas. Tive um ano sem fins-de-semana. Aproveitava todos os fins-de-semana 

para trabalhar, para puder assistir às aulas nos dias de semana. Apesar das 

dificuldades sempre tive o foco no objetivo que me tinha proposto: realizar o 

primeiro ano sem deixar nada para trás. O objetivo era ambicioso, mas 

felizmente com a ajuda de colegas de trabalho e da compreensão de muitos 

professores foi conseguido. 

Presentemente, entendo que a profissão que desempenhei durante largos anos 

fez com que amadurecesse mais rápido e incutiu-me valores que tentei 

transportar para o EP. Valores como respeito: pelos alunos, pelos colegas de 

profissão, pelos funcionários, pela escola que representamos; Brio pela profissão 

que desempenhamos, por aquilo que fazemos e somos enquanto professores e 

por último a disciplina: através da pontualidade, da educação e pela criação de 

regras básicas de convivência.  

Embora o meu percurso profissional tenha sido importante para desenvolver 

algumas competências enquanto professor não posso desvalorizar a importância 

do primeiro ano do mestrado para chegar aqui. Na minha opinião as bases que 

adquirimos ao longo do primeiro ano foram fulcrais para realizar a Prática 

Pedagógica (PP) com sucesso. 
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Atualmente tenho uma perspetiva completamente diferente da importância que 

tem o primeiro ano na construção da minha conceção e daquilo que ele 

contribuiu para a realização do meu EP. Considero desde logo que devemos 

dividir o primeiro ano do mestrado em dois. O primeiro semestre foi, na minha 

opinião, um semestre muito longo, muito teórico, muito exigente e mais difícil de 

realizar porque tivemos muitas disciplinas teóricas o que exigiu muito estudo e 

muitas reflexões. Tanta reflexão que por vezes acontecia pensar: “Mas estou a 

refletir para quê?”, “Ou porquê?” Hoje, entendo o quão importante foi refletir e 

escrever essas reflexões. No meu caso pessoal, quando procurei as reflexões 

que desenvolvi no primeiro ano, para me ajudar na construção do relatório, fiquei 

perplexo com a evolução das reflexões que desenvolvia e daquilo que hoje sou 

capaz de fazer. Considero que o primeiro semestre introduziu a capacidade de 

refletir, mas o seu desenvolvimento e o aperfeiçoamento, apenas foram 

melhorados durante o EP. O segundo semestre na minha perspetiva foi 

importante porque permitiu colocar em prática toda a teoria que aprendemos no 

primeiro semestre, nomeadamente os modelos de ensino. As didáticas 

específicas do desporto (I e II) facilitaram a implementação dos diversos 

modelos de ensino e permitiu construir a nossa conceção e as nossas 

competências. Por exemplo, a didática de atletismo permitiu que 

experienciássemos o Modelo de Educação Desportiva (MED), a didática de 

Andebol, o Ensino de Jogos para a Compreensão e o Modelo de Competências 

para os Jogos de Invasão (MCJI). Considero o MED na didática de Atletismo, 

lecionada pelo Professor Dr. Rolim, o momento mais emblemático e 

problemático de todas as didáticas. Problemático porque não foi colocar-me num 

papel tão infantil nas aulas, mas ao mesmo tempo torna-se emblemático porque 

no fim da didática conseguimos identificar todas as caraterísticas que estão 

presentes no Modelo de Educação Desportiva e ficamos com a sensação que é 

muito possível ensinar os alunos de uma forma mais lúdica e ao mesmo tempo 

envolvendo todos alunos no ensino. 

Em suma, considero que as experiências que obtivemos com as didáticas 

específicas e os modelos de ensino que nos foram ensinados foram 

fundamentais para que criássemos a nossa identidade como professores. No 
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meu caso pessoal, revi-me no MCJI e implementei-o nas minhas aulas de 

andebol porque considero que vai ao encontro das necessidades dos alunos. 

 

2.4 Estágio Profissional: Expetativas vs Realidade 

Expetativas 

Batista (2014) refere que para se ser professor é preciso compreender os 

sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão e aprender com os 

colegas mais experientes. O EP foi na minha ótica, uma oportunidade de 

desenvolvimento tanto a nível pessoal com a nível profissional. Foi uma grande 

oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos, 

verificar como seria a integração no seio de uma comunidade escolar e aprender 

com professores mais experientes. Eram essas as maiores expetativas que eu 

tinha para este ano. 

No que diz respeito à escola na qual fui inserido, tinha a expetativa de ser bem 

recebido. Apesar de não conhecer ninguém (professores, alunos e colegas de 

estágio), esperava por parte de todos uma boa receção pois sempre me 

considerei uma pessoa de fácil integração e educada. 

A principal dificuldade que eu estava à espera de encontrar nesta nova aventura, 

estava relacionada com os alunos. “Serei capaz de os controlar?”, “Como me 

vão receber?”, “Será que vou conseguir ensinar-lhes tudo que eles necessitam?” 

”Será que me vou conseguir adaptar às tecnologias que eles utilizam?”. Eram 

questões e expetativas que estavam relacionadas “se eu era um bom 

professor?”. No fundo sabia que só iria conseguir responder a estas questões 

quando terminasse este trajeto, mas uma coisa era certa, iria dar o melhor de 

mim para completar este caminho com êxito. No meu ponto de vista para ter 

êxito teria de aprender e aproveitar com professores/profissionais da área mais 

experientes. Sabia que essa experiência seria muito enriquecedora porque me 

possibilitava evoluir e me definir como futuro professor. Quando incido sobre 

esta etapa, as ideias que me vinham à cabeça eram que não me podia esquecer 

em todas as aulas de colocar em prática toda a teoria, de refletir sobre todas as 

aulas, sobre tudo que tinha colocado em prática; como poderia ter tirado melhor 

rendimento da aula e de corrigir/melhorar o que tinha feito de errado.  
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Em suma, considero que as expetativas que delineei para o EP foram realistas, 

construídas muito em torno do ambiente como seria recebido na escola, como 

poderia aprender mais com os professores da escola e sobre as minhas 

capacidades de ser professor.  

 

Estágio Profissional: Realidade 

Souza (2009) defende que os professores iniciantes estão entre duas 

identidades, o de ser aluno e de assumir-se como professor. Sem dúvida 

nenhuma que foi uma realidade que todos os estagiários encontraram durante o 

estágio, pois, apesar de sermos professores estagiários, não deixamos de ser 

alunos. Não foi fácil, por vezes, deixar para trás o papel de aluno e assumir a 

responsabilidade e autonomia, do papel de professor. No meu caso pessoal, 

penso que tive uma experiência um pouco diferente da maior parte dos 

Estudantes Estagiários (EE), visto que primeiro estive a trabalhar durante oito 

anos e só depois realizei o mestrado. Ser mais adulto, talvez tenha sido uma 

vantagem de me conseguir distanciar do “ser aluno” porque os alunos 

perceberam desde logo que eu era mais velho. Apesar dessa vantagem, tive 

outras desvantagens que talvez os meus colegas não tiveram, nomeadamente, 

de perceber quais os hábitos dos mais novos e as rotinas que atualmente têm.  

Após o começo das aulas, todos os meus medos iniciais dissiparam-se. Aferi 

que o ambiente era muito melhor do que esperava encontrar, não só relativo aos 

professores como também em relação ao Grupo de Educação Física (GEF). A 

primeira pessoa com que tive contato na escola, foi com o diretor da escola, que 

me apresentou todos os espaços, falou sobre a escola e sobre a sua história. 

Desde logo, fiquei com boa impressão, pois aparentou ser uma pessoa bastante 

acessível e disponível a ajudar. 

 Tal como refere Freire (1972, p.56), “Importante na escola não é só estudar, é 

também criar laços de amizade e convivência.” Todos os professores foram 

acolhedores, simpáticos e recetivos, mas obviamente que tinha de destacar a 

amizade, o carinho com que fomos recebidos pelo GEF da escola, pois 

integraram-nos desde o primeiro dia e nunca nos fizeram sentir como alunos, 
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mas sim como professores. Senti que fomos sempre abraçados e acarinhados 

por eles. 

No que concerne os alunos, tentei na realidade adotar uma postura de um 

professor amigo, mas ao mesmo tempo de um professor que não lhes dava 

muita confiança. Fi-lo pela experiência que tinha. No meu ponto de vista, 

transmitir muita confiança às pessoas pode levar a más interpretações e a 

abusos. Nunca o aconteceu, os alunos sempre sentiram um grande respeito por 

mim e sempre me respeitaram como professor.  

No meu ponto de vista, uma outra realidade que encontrei neste trajeto e que me 

tive de me adaptar, foi a realidade dos alunos atuais. Perceber que os atuais 

alunos são dependentes dos telemóveis, que estão todos os intervalos com os 

telemóveis na mão, nas redes sociais e pouco falam uns com os outros, 

inicialmente colocou-me muita confusão. Percebi depois, que me tinha de 

adaptar a isso e que tinha de ver o lado positivo das tecnologias nas escolas. 

Muitas das informações escolares para os Encarregados de Educação já são 

feitas por correspondência eletrónica, os professores já usam todos os quadros 

digitais entre outros. Tive de me adaptar às mudanças e perceber que vivemos 

numa sociedade que está em constante transformação e como tal, também eu 

tinha de evoluir. 

Na realidade a escola atual, apesar de ainda apresentar alguns 

“costumes/regras do antigamente”, está cada vez mais evoluída, requer cada 

vez mais dos professores e obriga-os a adquirir cada vez mais competências. 

Recordo as palavras do professor Maurice Tardif numa palestra na FADEUP 

relativamente a este tema, abordou quatro competências transversais: (1) 

Mobilizar as tecnologias numéricas; (2) Agir de modo como um profissional ético 

e responsável; (3) Agir de maneira inclusiva no respeito pela diversidade e por 

último (4) Educar sobre o respeito e a proteção do meio ambiente. 

Na realidade, nunca pensei que aquela palestra fizesse tanto sentido, pois 

também nos alertou para a necessidade de a formação dos professores ser 

focada e estimulada para se adaptarem às novas realidades.  

Durante o meu trajeto, será destacado a importância da adaptação do professor 

a novas realidades e como isso no meu EP aconteceu.  
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2.5 A experiência da escola 

Segundo Nóvoa (2009) é na escola e no diálogo com os outros professores que 

se aprende a profissão. Concordando a afirmação, na minha perspetiva, somos 

o caminho que escolhemos, isto é, ao longo do EP, deparamo-nos com imensas 

perspetivas de professores relativamente ao ensino, à EF e ao modo como 

ensinar, mas cabe-nos a nós, EE, aprender e tirar o máximo proveito da 

experiência.  

A professora Cooperante (PC) foi fundamental para que eu entendesse esta 

nova realidade, porque sempre me incentivou a estudar diversos modelos de 

ensino e a dar-me liberdade para os colocar em prática. Acima de tudo, a sua 

experiência foi enriquecedora porque nos mostrou de uma forma muito simples e 

eficaz, como ultrapassar as dificuldades que podem acontecer numa escola. 

A escola em remodelações obrigou a que todo o núcleo de estágio tivesse a 

capacidade de improvisar, de se adaptar a diversas dificuldades e a ter uma 

perspetiva mais profunda de todas as vertentes do que realmente é ser 

professor. Já que não conseguíamos lecionar, aproveitamos para ter um papel 

mais ativo na comunidade escolar. Desde campanhas de angariação de fundos 

para a sala de multideficiência, viagens de estudo, passando pelo apoio à 

cantina, penso que tivemos muitas atividades que talvez inicialmente 

poderíamos não ter. Tivemos que ter uma capacidade de nos envolver em 

tarefas que estavam para lá do lecionar. Perdemos talvez na experiência de 

lecionar, mas ganhamos uma visão mais global do papel do que é ser professor. 

Ganhamos também uma perspetiva única de qual é o papel do professor fora da 

sala de aula e a importância que um professor tem na sociedade. 

Finalizando, o EP fez-me perceber o quão importante é, não parar no tempo. 

Teria sido muito fácil aproveitar as remodelações da escola para apenas estar 

presente na escola. Aprendi que o professor não é apenas aquele que ensina, 

mas sim, aquele que educa, desenvolve valores nas crianças e que por vezes 

são o exemplo que muitos podem não ter fora da escola.  
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2.6 Quem era, fui e sou como Professor de Educação Física 

“Antes de iniciar o mestrado na FADEUP, imaginava que para ser um bom 

professor, teria e tinha obrigatoriamente de saber “fazer tudo” (ideia do 

bom atleta). Sabendo fazer tudo, não teria qualquer problema de ensinar e 

os alunos não teriam qualquer dificuldade de aprender. Tinha essa ideia 

pré-concebida e talvez foi aí que senti, a minha maior mudança. Comecei a 

“ver e a sentir” a perspetiva do outro lado do prisma e a perceber que saber 

ensinar é uma arte muito mais complexa do que saber fazer” 

(Projeto de Estágio) 

 
O EP retratou a nossa grande mudança do pensamento e a primeira experiência 

do que é ser professor. Essa experiência poderia causar-nos um impacto muito 

forte caso começássemos a lecionar sozinhos, mas existiu sempre uma 

preocupação por parte da escola e da PC de nos proteger e de não nos expor a 

tudo logo no primeiro dia. A PC começou por nos explicar todas as funções que 

poderíamos ter na escola, de nos apresentar a comunidade escolar e de nos 

guiar em todo o processo. Só depois, começou a dar-nos a iniciativa e 

gradualmente começamos a assumir a responsabilidade e a função de 

professores. Na minha perspetiva essa integração foi muito benéfica para nós, 

visto que quando começou este trajeto tínhamos muito medo de errar, de não 

fazer corretamente as coisas e até medo do descrédito por sermos estagiários. 

Galvão (2002) refere que o professor exerce uma função única dentro da escola, 

sendo o elemento de ligação do contexto exterior com o contexto interior. No 

meu entender é impossível descrever todas a especificidades e 

responsabilidades da profissão de professor, pois para além do conhecimento 

científico da profissão, ser professor engloba outras vertentes fundamentais 

como inspirar valores pessoais, sociais e educar os alunos. “Ser Professor” por 

si só, é uma profissão diferente de todas as outras, porque é a única que lida 

com duas vertentes fundamentais de uma sociedade: crianças e educação. 

A importância da educação e da profissão “ser professor”, levou-me a uma 

reflexão ao longo deste percurso. Ser professor em Portugal é das profissões 

mais ingratas e subvalorizadas, visto que, apesar de toda a competência e 
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responsabilidade que os professores têm para desempenhar as funções, não 

são minimamente reconhecidos pela sociedade e a tendência é de cada vez 

menos pessoas ingressarem nessa profissão.  

Considero que fui ao longo deste percurso um professor com vocação, um gosto 

especial para ensinar, tentei sempre dar o melhor de mim em prol dos alunos e 

valorizei todas as relações interpessoais. Na minha perspetiva a escola feita de 

relações de partilhas, onde todos os intervenientes ensinam coisas novas uns 

aos outros e todos têm o seu valor e o seu papel. Recordo-me no EP, que fazia 

questão de cumprimentar e falar com toda a gente de igual modo, pois para 

mim, todos os intervenientes são fundamentais para um excelente 

funcionamento da instituição. 

No futuro, vejo-me como um professor disciplinado, rigoroso e autónomo, mas 

ao mesmo tempo com uma mentalidade aberta principalmente para aprender. A 

palavra aprender, na minha opinião, vai estar sempre de mão dada com a 

profissão de professor, pois durante toda a sua carreira, o professor vai ter que 

aprender todos os dias para evoluir constantemente. O professor atual deve ser 

capaz de estar em constante formação e ser capaz de utilizar todas as 

tecnologias para que os alunos sejam capazes de perceber mais facilmente tudo 

que se pretende transmitir. Vivemos num mundo tecnológico e o docente tem de 

ser capaz de se adaptar a esse “mundo”. 

Apesar de ser bastante exigente comigo próprio e não gostar de errar, sei que 

tenho ainda algumas limitações para as quais tenho de melhorar, 

nomeadamente pensar mais, refletir mais sobre o processo de aprendizagem e 

ser mais confiante nas minhas capacidades.  
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3.ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 Enquadramento legal e Institucional do Estágio 

O EP está inserido no plano de estudos do Mestrado de EEFEBS da FADEUP, 

como uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre. Em termos legais este orienta-se ao abrigo do Decreto-lei nº74/2006 

de 24 de Março e o Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro. O EP regesse 

segundo as normas orientadoras1 da FADEUP e implica a existência de uma 

prática supervisionada num contexto real, mas também um relatório de estágio 

orientado por um professor orientador, o Professor Cláudio Farias. A Prática de 

Ensino Supervisionado (PES) conforme enunciado no Relatório de Estágio 

Profissional, contempla três áreas de desempenho: Área 1- Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Engloba a conceção do ensino, o 

planeamento e a avaliação do ensino e tem como objetivo criar estratégias para 

obter o sucesso da formação do aluno em EF; Área 2- Participação e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem. Engloba todas as tarefas não letivas onde o 

professor está presente. Demonstra o papel e a importância que o professor 

pode ter na escola e na sociedade e a Área 3- Desenvolvimento Profissional. 

Engloba a investigação que foi elaborada ao longo do ano em conformidade com 

o PP e o PE. 

Na especificação de cada área de desempenho são contemplados os seguintes 

aspetos: âmbito, objetivo geral, competências gerais a desenvolver pelos EE e 

tarefas gerais a realizar. 

O Estágio Profissional, no meu ponto de vista, oferece aos estudantes 

estagiários a capacidade de vivenciar diversas experiências, o que possibilita 

adquirir uma autonomia e uma capacidade de reflexão que vai ser essencial no 

futuro próximo enquanto docentes. 

  

                                            

 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP, 2019-2020. 
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3.2 O papel da Educação Física nos dias de hoje 

Segundo Mesquita (2003) a importância da EF não se circunscreve ao domínio 

das aquisições físicas e motoras, prolongando-se necessariamente nas 

questões éticas, afetivas e sociais prevalecentes em contextos da prática 

caraterizados pela diversidade e pluralidade de vivências pessoais e sociais, 

tanto de parte de quem ensina como de quem aprende. Concordando com a 

citação, percebi que a Educação Física é muito mais que uma prática desportiva 

onde os alunos aprendiam somente a modalidade e os gestos técnicos que 

advêm dessa modalidade. O papel da Educação Física e dos professores de 

Educação Física passa cada vez mais por criar condições para que todos 

tenham um papel ativo na sociedade e no meio escolar. Esse papel deve 

atender a todas as diferenças culturais, sociais que os alunos possam ter e criar 

um equilíbrio para que todos possam ascender na sociedade de um modo mais 

equilibrado, justo e igualitário. 

Infelizmente a importância da EF não tem sido consensual ao nível 

governamental, o que implicou que nos últimos anos se tenha desprezado um 

pouco o papel da Educação Física. Num parecer redigido ao Ministro de 

Educação em 2012, o Diretor da Faculdade da Universidade do Porto, o 

professor catedrático Jorge Bento enunciava três fatores para que a Educação 

Física não perda de poder nas escolas e na Educação. O primeiro fator, invoca a 

obesidade, inatividade, relativismo, ética indolor e a preguiça que esta medida 

pode causar nos alunos. Pode ser uma batalha que, caso essa medida avance a 

escola não poderá ganhar. O segundo fator fala no Investimento Ético e na 

Pedagogia da Vontade que simplesmente é o aumentar a possibilidade de 

sucesso da intervenção nos terrenos da obesidade e na inatividade onde a 

Educação Física e o desporto escolar podem ter um papel importante nesse 

combate. O terceiro fator invoca a “batalha” da escola que pretende desafiar e 

intervir na paisagem educativa, a semear metas, de sonhos. Pretende também 

substituir os apelos e lamentações por estratégias de atuação e 

responsabilização das crianças e incutir uma cultura de trabalho, ambição e da 

criação de objetivos.  



 23  
 

Recordando uma palestra na FADEUP que tivemos em 2018, dirigida pelo 

Professor Doutor José Soares sobre a legitimação da Educação Física, a ideia 

chave que ficou vincada dessa palestra foi que “vender a ideia que a Educação 

Física é saúde e que a Educação Física trata de problemas como a obesidade 

pode tornar-se perigoso”. Perigoso porque não eram 2 horas semanais de 

exercício físico que iriam combater eficazmente a obesidade, e além do mais, a 

obesidade é um problema de saúde crónica e como problema de saúde tinha de 

ser tratada no hospital.  

Depois da palestra, criei uma opinião sobre o tema. No meu ponto de vista, o 

principal foco da Educação Física deve focar-se em resolver problemas que 

existem na sociedade. Esses problemas são mais do foro de valores sociais do 

que propriamente problemas de saúde, visto que para conseguirmos combater 

eficazmente a obesidade seria necessária muito mais atividade física do que as 

duas horas semanais que existem na escola.  

A Educação Física deve direcionar-se então, para valores que a sociedade tanto 

ambiciona, mas que cada vez menos são “treinados”. Valores como o trabalho 

de equipa, a colaboração, liderança, a capacidade de superar dificuldades, a 

noção do trabalho e questões éticas de como se deve relacionar com os outros. 

São esses valores, que a Educação física deve transmitir, valores que em 

contexto de sala de aulas é quase impossível aprender.  

Na prática, desde a primeira aula que tentei passar a seguinte mensagem aos 

alunos: “Só erra quem tenta”. Na minha perspetiva devemos aproveitar os erros 

para evoluir e não abordar um erro como um fracasso. Tentei sempre, que os 

meus alunos observassem os erros como motivo para uma futura superação e 

não para se esconderem nem para se rirem do fracasso. 

Hoje a educação é muito mais do que a transmissão de conhecimentos, sendo 

fundamental formar indivíduos críticos, conscientes e autónomos (Farias et al., 

2016). É fundamental então, que o processo educativo tenha em atenção às 

caraterísticas presentes na sociedade atual e que seja capaz de se adaptar ao 

meio. A educação tem obrigatoriamente de se moldar/ajustar aos tempos atuais 

para acompanhar a evolução e a EF não foge a esse paradigma. Concordando 

com Farias et al. (2016), ao longo de todo o meu EP tentei contribuir para que os 
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alunos se tornassem indivíduos mais críticos e mais consciente do que acontece 

na nossa sociedade. Isso ficou patente, como falarei mais à frente, no projeto de 

turma. Os alunos foram confrontados com problemas sociais/ambientais e foram 

estimulados e sensibilizados a procurarem soluções para esses problemas.  

Além desse contributo, tentei que os alunos criassem os exercícios para as 

aulas seguintes, ou seja, seriam informados dos conteúdos que iriam abordar na 

aula e tentavam elaborar exercícios que se ajustassem aos conteúdos. O 

objetivo passaria por os obrigar a pensar e estimular-lhes um espírito crítico. 

Em suma, com o Covid-19 2, foi curioso verificar que três das disciplinas 

curriculares com menos horas letivas nas escolas: as artes, a música e a 

Educação Física, converteram-se como a melhor forma de manter um certo 

equilíbrio e uma melhor saúde física e mental neste período de quarentena e de 

isolamento.  

 

3.3 A escola 

A escola atual é muito mais do que o local físico onde há a transmissão de 

conhecimentos dos professores para os alunos. A globalização abriu portas para 

que não exista apenas uma região com uma cultura, que se fale apenas uma 

língua e que todas as pessoas tenham os mesmos valores. Hoje, nas escolas há 

várias culturas, diferentes nacionalidades e diferentes valores/ideologias, o que 

leva, a que enriqueça o nosso processo de formação enquanto estudantes 

estagiários (EE).  

Na minha perspetiva, torna-se fundamental perceber que todos os agentes de 

intervenção escolar (professores, funcionários e alunos) são fundamentais para 

a construção de um futuro professor. 

 

3.3.1 Caraterização das Escolas cooperantes 

A escola onde decorreu o meu EP correspondeu à minha primeira opção. 

Sinceramente não tinha qualquer referência da escola nem tão pouco conhecia a 

                                            

 
2
 COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-

COV-2, que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. 
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sua localização, mas tornou-se na 

primeira opção porque era a escola 

mais perto da minha residência e ficava 

perto onde eu estava a trabalhar. 

Estava tão descontextualizado da 

realidade da escola que, quando me 

desloquei lá da primeira vez, percebi que a escola estava em grandes e eu nem 

sabia desse pormenor. Esse pormenor que na minha ótica era pequeno, mas 

que no decorrer do estágio tornou-se muito grande e até problemático. 

A Escola Cooperante, situa-se em Vila Nova de Gaia, o nome da escola remonta 

ao ano de 2003, tendo em conta, que o modelo de organização normalizado 

pelo disposto no Decreto-Lei n.º 115 A/98, de 4 de Maio. O nome do 

Agrupamento resulta de uma justa homenagem, prestada por toda a 

Comunidade Educativa ao Patrono da escola / sede, Dr. Costa Matos, ao 

homem que esteve à frente do seu destino durante 22 anos. Tratou-se de uma 

homenagem pelo seu esforço, entusiasmo e perseverança. 

“Mais Escola, Mais Educação, Melhor Futuro!” - Assente numa visão em que o 

comprometimento e a responsabilidade são pano de fundo da sua ação, onde o 

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos potenciará o melhor de cada aluno, 

promovendo a valorização das diferenças e dos estilos de aprendizagem, 

apoiando-se em valores intrínsecos ao ser humano que a excelência, o 

empenho, a inclusão e o humanismo são meros exemplos. (Diretor da Escola). 

A Escola é a escola sede de um agrupamento constituído por 6 e com mais de 

dois mil alunos. Esta escola constituída por uma população heterogénea, 

diversificada e os seus alunos refletem essa diversidade populacional, quer a 

nível socioeconómico, quer a nível cultural. Graças ao esforço de toda a sua 

comunidade escolar, tem recebido inúmeros prémios que reconhecem não só o 

esforço, mas o mérito do seu projeto educativo. Entre os prémios recebidos 

importa destacar o Prémio Escola recebido muito recentemente e que consta do 

louvor n. 227-C/2013. 

Ilustração 1- Portão Principal da Escola Cooperante. 
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A escola é constituída por quatros blocos de salas (A1; A2; A3; A4). Nos blocos 

tem também salas específicas como para a informática, a educação visual ou as 

ciências. Além destes quatro blocos existe um bloco central onde se encontram 

os Órgãos de Gestão, os Serviços Administrativos e Académicos, o gabinete de 

psicologia, a sala de Atendimento de Pais e Encarregados de Educação, a sala 

de acompanhamento aos alunos com necessidades especiais, o Bufete, a 

Cantina, a Reprografia/Papelaria e a Biblioteca. Estes espaços são 

completamente novos pois a escola esteve/está em obras e nestes espaços já 

estão completamente remodelados. 

Relativamente aos espaços desportivos da escola são constituídas por um 

ginásio completamente remodelado com todos os materiais necessários para o 

lecionar das aulas, um campo exterior em relvado sintético e campo em cimento 

de basquetebol e futebol.  

Apesar das instalações da escola serem completamente novas, as obras 

atrasaram-se muito, o que influenciou todo o nosso PP. Supostamente as obras 

estariam finalizadas em novembro, mas em março ainda não havia pavilhão 

gimnodesportivo nem sequer tínhamos utilizado as instalações desportivas da 

escola. Obviamente que isto obrigou a repensar toda a nosso EP e a procurar 

alternativas.  

As soluções encontradas para lecionar EF no primeiro período passaram por 

auxiliar a professora de Cidadania e 

Desenvolvimento nos projetos que 

estava a desenvolver com a turma, 

iniciar aulas de EF e utilizar 

instalações extraescolares, 

nomeadamente a Quinta da Fojo em 

Vila Nova de Gaia. A quinta era 

constituída por quatros campos cobertos de Padel, mais dois campos ao ar livre 

e um extenso relvado para a prática de Golfe. Nós apenas utilizamos os campos 

cobertos para lecionar a modalidade de Padel. 

Referindo-me por último às modalidades do desporto escolar, estavam 

inicialmente previstas as seguintes modalidades: o ténis de mesa, o xadrez, o 

Ilustração 2-Instalações de Padel da Quinta do Fojo. 
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golfe, o tiro com arco, o atletismo, o judo, basquetebol feminino e o desporto 

adaptado. Apesar de a escola apresentar várias modalidades, só no final do 

segundo período é que foi possível avançar com o desporto escolar. 

Infelizmente, as condições estruturais da escola não permitiram que 

experienciássemos o desporto escolar. No meu caso pessoal por exemplo, iria 

auxiliar a PC na modalidade de atletismo. 

 

“A segunda escola” 

Como referido anteriormente, a PC tentou sempre procurar soluções para que 

pudéssemos lecionar o mais possível, e como tal, no período conseguiu um 

protocolo com uma outra escola do concelho de Vila Nova de Gaia. O protocolo 

tinha como o objetivo: permitir que tivéssemos PP no segundo período e que 

pudéssemos experienciar a perspetiva de lecionar numa escola. Na minha 

perspetiva, sem esse protocolo não 

iríamos lecionar nenhuma aula 

prática. Desse modo, a Escola 

Secundária Almeida Garrett foi 

utilizada, durante o segundo período, 

pelo nosso núcleo de estágio para 

lecionar as aulas de EF. 

A Escola em questão, abriu no ano 

letivo de 1966/67, a 10 de Outubro, com o ensino até ao 5° ano (atual 9° ano), 

como Liceu Nacional de Vila Nova de Gaia, estabelecimento de ensino misto – 

para ambos os sexos – tendo sido criados nos anos seguintes, 

progressivamente, o 6° e 7° anos, então 3° ciclo dos liceus (ou curso 

complementar), o que se traduziu numa inovação das características de 

ensino/aprendizagem influenciadoras de uma nova orientação da escola. 

Relativamente aos espaços desportivos a escola tinha dois pavilhões 

gimnodesportivos, um campo exterior em cimento onde se podia praticar 

modalidades como futebol ou andebol e um outro campo de basquetebol em 

cimento. A escola apresentava magníficas condições para a prática desportiva e 

possuía todos os equipamentos necessários para lecionar EF. Sem sombra de 

Ilustração 3-Fachada principal da Escola. 
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dúvida que as condições da escola influenciaram a minha PP porque eu sabia 

que poderia ter liberdade total para idealizar um exercício que dificilmente iria ter 

falta de material para o executar. Além disso, a forma como a escola está 

organizada, existia um planeamento onde constava os espaços e os 

professores, ajudou imenso na planificação de todas as aulas.  

Na minha opinião é uma escola que está muito organizada e direcionada para o 

desporto. Todos os professores, alunos e funcionários sabem da importância da 

EF e isso percebia pelo respeito que existia nas instalações desportivas visto 

que em tempo de aulas não havia ninguém dentro dos pavilhões desportivos que 

não fosse essencial para o desenrolar da aula e alem disso, todos os alunos 

para realizarem as aulas de EF tinham de possuir um vestuário desportivo com o 

nome da escola. 

A principal influência que colhi desta instituição é o respeito e a importância que 

se dá ao desporto. Em muitas escolas se os alunos que não fazem aula ficam 

apenas sentados a observar a aula. Nesta escola aprendi uma estratégia que 

futuramente poderei utilizar quando for professor, que passa por direcionar os 

alunos que não realizem a aula para a biblioteca e pedir-lhes que realizem um 

pequeno texto sobre o conteúdo que vai ser abordado na aula. Não considero 

que as aprendizagens que vão ter com este trabalho sejam muitas nem que irão 

aprender o conteúdo com a realização do trabalho, mas pelo menos não vão 

perturbar quem está a realizar aula. Por exemplo, numa aula que iria ser 

abordado o passe, os alunos que não realizaram a aula foram para a biblioteca 

realizar um trabalho sobre os diferentes tipos de passe que existe no Andebol.  

Em suma, considero que as escolas influenciaram diretamente a minha 

aprendizagem enquanto EE porque tive condições diferentes nas escolas e 

essas condições ajudaram-me a arranjar estratégias para melhorar enquanto 

futuro professor. 

 

3.3.2. Professora Cooperante e Professor Orientador 

Segundo Silva et al. (2017, p. 18), “a preocupação central que sobressai do 

discurso dos PC é a necessidade de serem capazes de contribuir de forma 

efetiva para formarem professores responsáveis e competentes”. Não poderia 
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concordar mais com esta citação, pois retrata a forma como a PC nos dirigiu 

neste longo caminho. A professora nunca teve um discurso autoritário e nunca 

criou uma barreira professor/aluno. A PC sempre nos lembrou das nossas 

responsabilidades enquanto EE, sempre nos deu liberdade para colocarmos em 

prática todas as nossas ideias e sempre nos encorajou a por em prática todas as 

ideias que tínhamos. Exemplo disso foi quando ofereci uma camisola do Futebol 

Clube do Porto à escola, o objetivo era vender rifas e tentar ganhar algum 

dinheiro para os meninos do ensino especial frequentassem a hipoterapia. A 

professora encorajou-me, ajudou-me na iniciativa e conseguiu com que a 

camisola do Porto fosse autografa pelos jogadores da equipa Principal. 

Apesar de todas as dificuldades existentes com as remodelações da escola, a 

PC foi capaz de criar soluções para que o nosso EP corresse dentro dos moldes 

normais. Durante os primeiros meses não havia aulas de EF, mas a professora 

conseguiu-nos envolver em outras atividades que nos familiarizaram com a 

nossa turma, nomeadamente em aulas teóricas de Cidadania e 

Desenvolvimento e posteriormente em aulas de EF teóricas. 

Na minha opinião a PC foi importante na minha construção da minha identidade 

como futuro professor e ainda conseguiu ser um pilar muito importante no 

ultrapassar num dos meus receios. Refiro-me ao receio que eu tinha em lidar 

com meninos com deficiências motoras, pois não me sentia nada à vontade em 

lidar com eles. A sua à vontade, a sua naturalidade em lidar com eles fez com 

que eu começasse a adorar estar com os miúdos e perdesse esse receio. 

 

Professor Orientador 

Quando fomos distribuídos pelos Professores Orientadores, o único professor 

que não me tinha lecionado anteriormente foi o que ficou como meu Professor 

Orientador (PO). Não tinha nenhuma opinião formada sobre o professor, mas 

penso que ele desde a primeiro dia deixou muito claro o que pretendia para o 

ano letivo. Rigor, disciplina e trabalho foram os adjetivos que retirei da primeira 

reunião que tivemos, pois no entender do professor, só assim seria possível 

realizar o ano estágio com sucesso. 
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O PO, segundo Alarcão e Tavares (2003, p. 18) é: “(...) uma pessoa, um adulto, 

em presença de outra pessoa, um outro adulto. Alguém que tem como missão 

facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem do professor, mas que não vai 

fazê-lo como se este fosse um aluno do ensino básico ou secundário”. 

Concordando com os autores, considero que a presença do PO ao longo do EP 

foi fundamental para organizar e clarificar todo o relatório de estágio. Além disso, 

todas as reuniões foram fundamentais para que conseguisse realizar uma 

reflexão e avaliação do que acontecia na escola. Lembro-me concretamente de 

um problema sentido na modalidade de Andebol, onde senti dificuldades em 

conseguir envolver todos os alunos nas tarefas de aprendizagem, devido ao 

elevado número de alunos da turma, deixando vários alunos de fora durante 

alguns exercícios. Numa conversa com o PO, consegui identificar variadíssimas 

soluções para incluir todos os alunos na aula. Exemplo disso, foi colocar os 

alunos que não estava a jogar, a realizarem passes e receções. Apesar de ser 

uma forma um pouco analítica de exercício, permitia que melhorassem a técnica 

individual do passe e da receção. 

“O professor orientador pode ser bem aceite por parte do estagiário e ser 

considerado por este como um modelo a seguir, ou pode deixar marcas 

negativas e ser considerado como um modelo a rejeitar” (Simões, 2008). No 

meu caso pessoal, apesar de ter ficado um pouco assustado com as suas 

exigências iniciais, penso que o PO tornou o que era difícil em fácil, ou seja, a 

dificuldade que tínhamos inicialmente com tantas tarefas, de tentar concluir tudo 

nos prazos delineados, depois na construção do relatório tornou-se muito mais 

simples e rápido porque já tínhamos tudo estruturado e foi basicamente colocar 

tudo no papel. 

 

3.3.3 Núcleo de Estágio e Grupo de Edução Física  

O Núcleo de Estágio (NE) da escola era constituído por 3 elementos, eu e duas 

raparigas, a Hélia e a Sara. Apenas nos conhecíamos de vista, não tínhamos 

qualquer relação pessoal, vínhamos de escolas diferentes e as nossas 

modalidades de eleição eram completamente diferentes (a Hélia era ginástica 

artística e a Sara a Dança).  
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Desde a primeira aula lecionada ainda em setembro pela professora Paula 

Batista, que ouvíamos falar da importância de um NE ser unido e coeso. Na 

minha perspetiva, o nosso núcleo de estágio era profissional e coeso mas não 

unido. Profissional porque quando era necessário realizar alguma tarefa conjunta 

realizava-se, mas não era unido porque não tínhamos quaisquer vivencias antes 

do EP e apenas trabalhávamos coletivamente quando era necessário, por norma 

cada um trabalhava para si. Sinceramente, não acredito que tenha sido culpa de 

quem quer que fosse, mas talvez como tínhamos rotinas tão diferentes, idades 

tão diferentes, tudo ajudou a que não houvesse essa união. O fato de todos 

sermos trabalhadores estudantes também não ajudou a que pudéssemos passar 

mais tempo junto. Apesar de todas as diferenças, considero que foi um ano de 

grande aprendizagem visto que aprendi muito com elas e elas foram um forte 

apoio a ultrapassar muitas das dificuldades que eu tinha. 

 

Grupo de Educação Física  

O Grupo de Educação Física (GEF) da escola era constituído por dez 

professores, cinco homens e cinco mulheres. As primeiras palavras do diretor da 

escola quando me mostrou as instalações escolares, foram que tinha tido muita 

sorte com o GEF, pois era dos grupos de professores “mais influentes e mais 

unidos” que conheceu. Retive essas palavras e fiquei curioso para perceber o 

que realmente ele queria dizer. 

O GEF da escola foi excecional desde a nossa receção até ao último dia de 

aulas. Receberam-nos de braços abertos e estiveram sempre disponíveis para 

nos ajudar e orientar em tudo que fosse necessário. Era núcleo dinâmico, unido 

e participativo nas atividades escolares. Era curioso porque todos tinham as 

suas modalidades de eleições (desde o golfe ao judo passando pelo atletismo) 

tão diferentes, mas todos remavam sempre para o mesmo lado. 

Com o GEF aprendi e percebi qual era o papel de um professor de EF numa 

escola. Talvez por termos passado pelo constrangimento da escola estar em 

remodelações que desde o primeiro dia, vivenciamos algumas reuniões do GEF 

e a importância que o grupo tinha nas decisões da escola. Lutaram ao longo do 

ano contra algumas pressões que desejavam apressadamente iniciar as aulas 
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de EF mesmo sem condições. O grupo sempre foi capaz de batalhar contra 

essas pressões e tentou sempre arranjar soluções para que os miúdos não 

estivessem na escola sem fazer nada. 

Refletindo sobre a importância que o GEF teve na minha PP, considero que 

foram uma fonte de aprendizagem porque apesar de serem um grupo bastante 

grande, remaram sempre para o mesmo objetivo, melhorar a vida dos alunos e 

aumentar as práticas desportivas dos alunos. Revejo-me na filosofia imperante 

daquele GEF, visto que eram um grupo dinâmico, unido e que apesar de todos 

os contratempos, ensinaram-me a lutar contra as adversidades, que podem 

existir no meio escolar e a procurar soluções para os problemas que possam 

existir na escola. 

Agradeço a todos os professores pela partilha de conhecimentos e pela forma 

como sempre me trataram. 

 

3.3.4 Turma Residente 

A PC tinha três turmas do 7ºano que teria de distribuir pelos três estagiários. 

Pensamos que a solução mais justa e sensata para a distribuição das turmas 

seria através de um sorteio, porque assim a turma que saísse era a turma que 

ficaríamos. Todos queríamos a turma que tinha os alunos com melhores notas e 

sem casos de alunos com necessidades educativas especiais, mas a turma que 

retirei do sorteio e que ficou como a minha turma residente foi outra.   

A turma residente tinha 17 raparigas e 10 rapazes e era constituída 

maioritariamente por alunos de 

12 anos de idade. Os alunos 

eram bastante cooperativos, 

educados, participativos, mas 

não estudavam muito nem 

demonstravam grande vontade 

em estudar. 

As referências que me tinham 

sido fornecidas no conselho de turma não eram completamente desanimadoras, 

mas os professores também assinalaram que existia um caso crítico na turma, 

37%

63%

Turma 7ºD

Masculino Feminino

Gráfico 1- Turma 7ºD. 



 
 

nomeadamente uma menina com necessidades especiais

todas as reuniões de turma, 

alunos, funcionários e até 

acompanhada por uma funcionária

atividades.  

 
“Este dia ficou marcado pelo primeiro dia de aulas na. Foi também a minha 

apresentação aos alunos da turma. 

ele e as suas experiências desportivas”. 

 
No primeiro dia de aula quis perceber se os alunos praticavam alguma 

modalidade fora do contexto escolar. Não é que fosse relevante saber, mas 

curiosidade em perceber se os alunos tinham algum gosto desportivo. Além d

perguntas normais de apresentação oral (nome, idade e localidade), escrevi no 

quadro: “Modalidades desportivas realizadas extra

escrevia se realizava ou não alguma modalidade. 

O resultado que obtive 

foi muito claro. Mais de 

metade da turma não 

realizava qualquer 

atividade física fora da 

escola e os seus 

passatempos preferidos 

eram ver televisão ou 

estar no computador. 

Não gostavam muito de 

desporto nem queriam 

praticar qualquer 

desporto fora da escola. 

As modalidades 

praticadas pelos alunos fora da escola eram o Andebol com 4 alunos, o 

Basquetebol com 1 aluna, o boxe com uma aluna, o futebol com 6 alunos e 15 
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uma menina com necessidades especiais muito sinalizad

todas as reuniões de turma, devido ao seu histórico agressivo com os 

alunos, funcionários e até mesmo alguns professores. A aluna 

funcionária para a acompanhar e a acalmar 

“Este dia ficou marcado pelo primeiro dia de aulas na. Foi também a minha 

resentação aos alunos da turma. Tentei conhecer um pouco mais sobre 

ele e as suas experiências desportivas”.  

(D.B. de 16 de setembro de 2019)

No primeiro dia de aula quis perceber se os alunos praticavam alguma 

modalidade fora do contexto escolar. Não é que fosse relevante saber, mas 

curiosidade em perceber se os alunos tinham algum gosto desportivo. Além d

perguntas normais de apresentação oral (nome, idade e localidade), escrevi no 

quadro: “Modalidades desportivas realizadas extra-escola” e cada um depois 

escrevia se realizava ou não alguma modalidade.  

O resultado que obtive 

foi muito claro. Mais de 

metade da turma não 

realizava qualquer 

atividade física fora da 

os seus 

 

ver televisão ou 

no computador. 

Não gostavam muito de 

 

praticar qualquer 

desporto fora da escola. 

As modalidades 

praticadas pelos alunos fora da escola eram o Andebol com 4 alunos, o 

Basquetebol com 1 aluna, o boxe com uma aluna, o futebol com 6 alunos e 15 
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Gráfico 2- Modalidades desportivas praticadas pelo 7ºD.
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.B. de 16 de setembro de 2019) 

No primeiro dia de aula quis perceber se os alunos praticavam alguma 

modalidade fora do contexto escolar. Não é que fosse relevante saber, mas tinha 

curiosidade em perceber se os alunos tinham algum gosto desportivo. Além das 

perguntas normais de apresentação oral (nome, idade e localidade), escrevi no 

escola” e cada um depois 

praticadas pelos alunos fora da escola eram o Andebol com 4 alunos, o 

Basquetebol com 1 aluna, o boxe com uma aluna, o futebol com 6 alunos e 15 
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não faziam atividade física. Percebi logo naquele dia que iria ter alunos muito 

motivados para a prática desportiva, mas que também tinha alunos com pouca 

vontade para a prática desportiva. 

No início do ano letivo não tive qualquer tipo de problema com os alunos, mas 

com o decorrer do ano os fatos foram alterados. A aluna com necessidades 

educativas especiais começou a ficar muito mais nervosa e bastava ela ter 

algum problema em casa que o seu comportamento era muito difícil de gerir, 

tornando-se impossível o seu relacionamento com os outros alunos.  

Em suma, considero que as caraterísticas da turma influenciaram a minha PP 

porque me obrigaram a refletir, planear e agir tendo em conta todas as 

particularidades da turma. Não considero que fosse uma má turma ao nível 

comportamental, mas foi uma turma que considero que não permitiu que lhes 

desse muita liberdade para agir. Tive sempre muito receio que a aluna com 

necessidade educativas especiais agredisse os colegas e desse modo tentei-me 

proteger e ter a turma sempre debaixo do meu olho. Um exemplo concreto foi na 

realização do Projeto de Turma, em que apesar de querer dar liberdade aos 

alunos para uma pesquisar e sair da sala de aula para procurar problemas que 

poderiam ser melhorados, nunca consegui dar essa liberdade. 

 

3.3.5 Turma da segunda escola cooperante 

“Na minha opinião, esta semana talvez foi a mais marcante, pois 

começamos a lecionar aulas práticas com regularidade. Começamos a 

lecionar na Escola Secundária Almeida Garrett em Vila Nova de Gaia 

graças a um protocolo realizado entre a FADEUP, a Escola Costa Matos e 

a Escola Secundária Almeida Garrett”. 

(D.B. de 7 de janeiro de 2020) 

 
Enquanto as obras não ficavam finalizadas na onde decorreu o nosso EP, a 

solução alcançada foi o NE lecionar numa escola diferente, a segunda escola 

cooperante. 

A escolha das turmas desta vez não foi através de sorteio, mas sim pelas 

caraterísticas que os alunos poderiam ter ou pelas modalidades que estavam a 



 
 

abordar. Quem escolheu 

com a professora das turmas da ESAG, a professora Cristina Póvoa. Eu por 

exemplo, fiquei com uma turma que tinha problemas disciplinares/mau 

comportamento, desinteressados e que necessitava de mão firme para os 

controlar, enquanto as minhas colegas conciliaram as modalidades 

abordadas no segundo período e escolheram as turmas que iriam lecionar.

É inegável que as caraterísticas desta turma influenci

durante a PP porque me obrigou sempre a ter uma postura mais rígida e a não 

lhes dar muita confiança. Como eram alunos mais adultos percebiam também 

que nós éramos EE e que não mandávamos neles. Inicialmente foi difícil de 

ultrapassar algumas barreiras, mas penso que a partir do momento que comecei 

a delinear as regras e a professora da ESAG me de

regras, as mudanças foram brutais e os alunos começaram a respeitar. 

 
“Esta turma apesar de ser muito trabalhar, foi uma experiência que me tirou 

da minha zona de conforto e me levou a crescer enquanto futuro 

professor”. 

 
Relativamente à turma que me

10º H. Era uma turma mista (constituída

rapazes e 10 raparigas)

heterogeneidade ao nível do género

opinião era uma turma com diferentes 

capacidades/níveis de aptidão física. Os rapazes 

eram maioritariamente muito bons enquanto 

raparigas não apresentam muita 

motivação para a prática desportiva. 

tinha-me alertado para essa situação e que isso podia ser mais um fator para 

serem difíceis de gerir. 

No momento da apresentação, pedi

escreverem se praticavam algum desporto, ta

outra turma. Percebi que era uma turma um pouco mais ativa, mas que nem 
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(D.B. de 10 de março de 2020)
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todos praticavam desporto fora do contexto

onze alunos não realizavam qualquer 

desporto, dois realizavam atletismo, um 

basquetebol, um praticava dança, 

jogavam futebol e cinco jogavam andebol.

Deparei curioso que as modalidades mais 

praticadas eram as mesmas que na minha 

turma residente, o 7ºD, mas i

dever-se a Vila Nova de Gaia ter uma 

grande notoriedade ao nível do futebol e 

do andebol. 
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1 ÁREA 1- Organização e gestão do ensino e aprendizagem 

A área 1 está organizada segundo as normas orientadoras do EP e engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. O objetivo 

principal desta área é que o EE consiga construir uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos e conduza com eficácia pedagógica o 

processo de educação e formação do aluno na aula de EF.  

 

4.1.1 Conceção 

O primeiro ano de mestrado tornou-se fulcral para a realização da prática 

profissional, visto que só com as experiências e o conhecimento que tivemos 

sobre os vários modelos de ensino, permitiu que fosse possível, entender as 

diferenças entre ser o aluno o centro do processo-aprendizagem e ser o 

professor o centro do processo. No meu caso pessoal não tinha qualquer 

conhecimento sobre os diferentes modelos de ensino e pensava que os alunos 

apenas eram reprodutores das tarefas pedidas pelos professores. 

Atualmente consigo perceber que os alunos não são reprodutores, mas chegam 

a ser os criadores das suas aprendizagens. Concordando com a teoria 

construtivista, que afirma que os alunos não são meros recetores passivos e 

meros “absorventes” de informações, mas sim, processadores e construtores 

ativos do seu próprio conhecimento (Chen et al., 2000). Apesar de entender que 

responsabilizar os alunos e estimulá-los a criarem as suas aprendizagens seja a 

melhor solução e o melhor método para o desenvolvimento dos alunos, durante 

o EP não foi fácil colocar os alunos no centro do processo, isto porque as 

unidades didáticas que lecionamos e os planeamentos nunca ajudaram para que 

esse objetivo se realizasse. Apesar disso, tentei ao máximo responsabiliza-los 

pelos seus atos, ao desafiá-los a evoluir nas modalidades que lecionei e 

transmitir-lhes valores como o espírito de equipa, a superação, a 

responsabilidade e o gosto pela atividade física e pela EF.  
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4.1.1.1 A necessidade de educação do ser humano 

A existência humana é apenas o ponto de partida do ser humano porque depois 

dessa partida somos nós traçamos o nosso caminho (Savater,1997). O mesmo 

autor, afirma que nascemos humanos, mas isso não é suficiente, temos também 

de conseguir sê-lo. Refletindo sobre a existência humana, entendo que o que 

nos difere dos outros animais (mamíferos) é a capacidade de aprendizagem e de 

reflexão, sobre o correto e o incorreto, o bem e o mal. Caso não 

conseguíssemos absorver esse conhecimento, ter essas perceções e adquirir 

aprendizagem, corríamos o risco de ser parecidos a um chimpanzé ou um gorila. 

Savater (1997) vai mais longe e afirma que nós, os seres humanos, nascemos já 

o sendo, mas só seremos completamente, depois. O Homem para se conseguir 

diferenciar de qualquer animal precisa obrigatoriamente de adquirir certas e 

determinadas caraterísticas tais como, ser racional, desenvolver a capacidade 

de aprendizagem e ser aberto a novos saberes e saber viver socialmente. A 

sociedade então, poderá ser um fator importante na educabilidade humana visto 

que muitos dos conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da vida, foram 

transmitidos pelos nossos pais ou então transmitidos por pessoas mais velhas 

que nos ensinavam quando éramos mais novos. Esta partilha, é considerado um 

processo informal e torna possível, alguém ensinar a quem não sabe, de mostrar 

uma visão diferente da realidade e de abrir horizontes. Transportado a 

educabilidade humana para o contexto escolar, um professor tem a capacidade 

de desenvolver nas crianças a capacidade de raciocínio, de aprendizagem e de 

evolução. Esse processo educativo em que os professores ensinam os alunos é 

considerado um processo formal visto que os professores são considerados um 

grupo socialmente designado e credível para o efeito. Os professores então, são 

vistos como agentes socialmente capazes, que conseguem desenvolver o 

raciocínio das pessoas e desenvolver o ser humano para um ser diferenciado de 

todos os animais.  

A importância que os professores têm na sociedade torna-se inquestionável 

enquanto agentes que valorizam as pessoas, as relações e a aprendizagem. 

Dizermos que a amizade e o amor são fatores que potenciam a aprendizagem 

torna-se perigoso. Não a substitui, porque vendo a relação dos animais, eles são 
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capazes de transmitir sentimentos uns pelos outros, mas isso não lhes é 

suficiente para lhes criar aprendizagens e desenvolver educação. Abordando um 

contexto escolar, um professor capaz de criar sentimentos positivos (amizade 

com os alunos, bom clima de aula), maior probabilidade terá do aluno se 

interessar pelas aulas e melhorar os resultados escolares e de aprendizagem, 

pelo contrário, um professor que entre numa sala de aula e apenas tenha o 

objetivo de “despejar” matéria e fazer o seu trabalho, não criará qualquer 

empatia nos alunos e poderá ser um fator potencializador do desinteresse dos 

alunos. Savater (1997) afirma que o professor como agente potencializador de 

educação deve ser capaz de transmitir a verdadeira educação. A verdadeira 

educação não é apenas transmitir conhecimento aos alunos, mas desenvolver-

lhes a capacidade de refletirem sobre o que pensam. Não basta ao professor 

transmitir informações, tem de educar os alunos a compreender os significados, 

isto é, dar a capacidade aos alunos de reflexão, exigir autonomia dos alunos e 

desenvolver o espírito crítico dos mesmos. Cria-se então fundamentos para que 

os professores centralizem a aprendizagem nos alunos e que estes, não sejam 

meros recetores passivos de informações. 

Durante o EP tentei sempre não ser apenas o professor. Tentei sempre 

conhecer a história de vida de cada aluno, criar uma relação de amizade com 

cada um e colocá-los à vontade para que se precisassem de mim, eu estaria ali 

para os ajudar no que pudesse. 

 

4.1.1.2 A sociedade e as mudanças obrigatórias da escola e da 

Educação Física. 

“A escola não dedica muita atenção à educação da corporalidade dos seus 

alunos” 

 (Armour, 1999) 

 
Concordando com a citação, julgo que cada vez menos é valorizado o papel da 

EF nas escolas e consequentemente a corporalidade cada vez menos está 

presente nas escolas.   Este fato torna-se curioso quando observamos que as 

pessoas, ao longo das últimas décadas, têm-se dedicado cada vez mais ao culto 
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do corpo e dado cada vez mais importância à beleza e a todo tipo de imagens 

exteriores. Ainda sobre este assunto e analisando o panorama nacional, as 

entidades que nos governam, não apresentam sequer um consenso 

relativamente à importância da Educação Física nas escolas, pois muitos 

políticos desvalorizam por completo o papel da EF no meio escolar defendendo 

a não inclusão da nota de Educação Física para a média nacional. Mas será que 

esse papel pode ser desvalorizado vivendo nós numa sociedade que está em 

constante mudança e que valoriza cada vez mais a corporalidade? 

Nos dias de hoje, o corpo e a beleza exterior são considerados quase como 

ideias sociais. Exemplo disso, é que existem certo e determinados trabalhos em 

que são mais valorizados os trabalhadores pela aparência física do que 

propriamente pela competência. O próprio corpo pode chegar mesmo a ser um 

artefacto de trabalho, facultando como exemplo os modelos fotográficos ou mais 

recentemente, os digital influencers, que utilizam as suas fotografias, a sua 

beleza para influenciar as pessoas na compra de todo o tipo de artigos (roupa, 

comida, viagens, entre outros). Existe na sociedade atual um crescimento cada 

vez mais acentuado do amor a si próprio e à sua própria imagem, tipicamente 

narcisistas, que “não basta ser, é preciso parecer” pois as pessoas cada vez 

mais valorizam o que os olhos vêem.  

Rocchetta (1993) aponta para uma verdadeira viragem na cultura ocidental, que 

com caraterísticas essencialmente “logocêntricas” durante muitos séculos, passa 

para uma perspetiva mais “somatocêntrica”, na qual se dá ao corpo o seu valor e 

o seu valor real. Pode-se então dizer que o corpo tem atualmente um valor social 

e cultural, onde cada pessoa transporta a sociedade e a cultura onde se 

encontra inserido e todas estas transformações sociais e culturais fazem 

levantar uma grande questão, a escola conseguiu adaptar-se aos referenciais 

atuais às quais se rege a sociedade? Patrício e Azevedo (2000;2001) referem 

que as escolas devem deixar de ser locais de passagem para estarem sobretudo 

atentas à pessoa de cada aluno, capazes de criar com autonomia, respostas 

credíveis e eficientes à heterogeneidade social que carateriza a sua população. 

A escola, portanto, tem obrigatoriamente de se adaptar e deixar de olhar para os 

alunos como um todo, deve analisar individualmente os problemas/caraterísticas 
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de cada aluno, olhando para os valores e as culturas que estão por de trás da 

sociedade onde a escola está inserida e tratar desses problemas 

pedagogicamente. Perceber a importância do corpo talvez pudesse ser um 

princípio para alterar as referências da escola. Mas sendo o culto do corpo uma 

referência da sociedade atual não se torna contraditório a EF não ser uma das 

principais disciplinas da escola? A criação de stress nos alunos e de más 

experiências nas aulas de EF é por muita gente vista como um fator dispensável 

do currículo escolar. Contrariando essas opiniões, Bento (1999, 2001) refere 

como sendo um argumento central a favor da presença da EF no currículo 

escolar, o facto de ser a única disciplina que visa preferencialmente a 

corporalidade, criando a possibilidade de movimento e evitando 

consequentemente que a Escola se torne ainda mais intelectualizada e inimiga 

do corpo. A Escola, portanto, tem o dever de se adaptar a sociedade, valorizar 

os valores onde a escola se encontra inserida, do mesmo modo que a Educação 

Física deve apresentar programas cada vez mais abrangentes, cada vez mais 

direcionados para as necessidades atuais onde a escola está inserida. É 

fundamental que haja um esforço tanto da parte dos docentes como das escolas 

de inovar e reajustar os conteúdos e objetivos que se pretendem para os alunos. 

Patrício (2001) defende uma escola centrada na pessoa do educando. 

Estas mudanças de conceção levaram também a um processo de transformação 

da própria disciplina de EF alargando-se além da dimensão Pedagógica, na 

procura de explicação e compreensão do desporto na multiplicidade de fatores e 

aspetos que o caraterizam, recorrendo a “disciplinas mãe”, como a psicologia e 

fisiologia na procura de robustez para a sua afirmação académica e científica 

(Matos, 1999). 

Por fim e não menos importante no meu ponto de vista é fundamental repensar o 

papel dos professores de EF, pois os professores devem ter a preocupação de 

retirar o que de melhor a sociedade tem, e valorizar os locais onde estão 

inseridos. Kirk (1997) refere que os professores terão que ser capazes de ver o 

grande cenário na qual as várias experiências de atividade física estão 

localizadas. É fundamental que os professores consigam sair da sua zona de 

conforto e mesmo que não seja uma modalidade que estejam confortáveis a 



 44  
 

lecionar, devem e respeitar e tentar lecionar da melhor maneira possível, pois a 

modalidade que o professor não se sente confortável em lecionar, pode ser a 

modalidade mais expressiva do local onde a escola se insere. Dando como 

exemplo a cidade de Espinho (cidade com uma cultura e uma forte adesão à 

modalidade de Voleibol), um professor que não lecione a modalidade de Voleibol 

porque não se sente confortável, estará a fazer um mau trabalho visto que 

estará a desvalorizar a região onde está inserido e a modalidade mais 

representativa do concelho. 

Kirk (1997) afirma mesmo que é fundamental desenvolver capacidades para lá 

das “quatros linhas” nos professores, reforçar os professores novos para o 

ensino de hoje e de amanhã nas Escola e retirar a Educação Física fora da crise 

em que se encontra. Concordando, é necessário que os futuros professores 

consigam trabalhar num meio ambiente que se encontra em constante mudança 

e que lhes pede uma constante capacidade de reflexão. O professor de hoje não 

pode ser o mesmo que foi formado há quarenta anos porque os valores de hoje 

poderiam não ser valorizados nesse tempo. 

 

Análise ao papel do professor de EF 

“Este dia, talvez tenha sido o mais marcante e o mais importante no que 

concerne a adaptar-me a todas as situações no contexto escolar. Foi neste 

dia que a professora me disse que não poderia usar coletes e deveria 

evitar utilizar materiais que passassem de aluno para aluno, porque eram 

as novas regras da escola na prevenção/combate ao Covid-19”.  

(D.B. de 10 de março de 2020) 

 
Como referido anteriormente, o professor deve ter a capacidade de se adaptar a 

todas as situações e cenários, mas será que realmente consegue? A partir do 

dia 10 de março de 2020, comecei a perceber o quão difícil é, colocar em prática 

toda a teoria, mas atualmente tenho a certeza que um professor, se assim o 

quiser, consegue adaptar-se a todas as condições por mais difíceis que elas 

sejam.  
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A pandemia que invadiu a nossa sociedade, veio comprovar duas coisas: em 

primeiro lugar, que os professores têm a capacidade de se adaptar às novas 

tecnologias, e em segundo lugar, que é possível lecionar mesmo não estando na 

escola. Plataformas virtuais como o Zoom e a Classroom tornaram-se 

ferramentas essenciais para os professores, mesmo que muitos 

desconhecessem a sua existência, as suas funções e a relevância que iriam ter 

neste período. Bento e Mesquita (2012) referem que a EF na escola pode perder 

sentido e qualidade se não responder aos desafios da mudança social que 

chegam a escola sob a forma de novos interesses, atitudes e comportamentos 

dos alunos e de novos modos de valorização social da disciplina e do que lhe e 

exigido. Percebendo isso, foi importante neste contexto perceber como 

poderíamos ajudar os alunos e diminuir o impacto “do estar a trás de um 

computador” onde não era possível transmitir qualquer sentimento, afeto ou 

emoção. As primeiras aulas síncronas levaram-nos a implementar apenas 

Tarefas e Desafios nas aulas. Os alunos semanalmente, tinham apenas de 

realizar os desafios e as tarefas que lhes eram propostos, mas os professores 

não tinham qualquer possibilidade de supervisão das Tarefas e Desafios.  

Depois de uma reflexão conjunta com todo o NE, entendemos que deveríamos 

agilizar as coisas de outra forma. Como referem Bento e Mesquita (2012) a 

disciplina de EF desempenha um papel único e insubstituível dado que é a única 

disciplina do curriculum escolar que representa os interesses corporais na 

escola. Na minha perspetiva, foi fundamental refletir sobre as primeiras aulas 

para melhorar todos os processos que tínhamos vindo a realizar e a cativar os 

alunos para as práticas desportivas. Sentimos que deveríamos utilizar a 

corporalidade mesmo que essa corporalidade fosse limitada por um computador 

e por isso introduzimos as aulas práticas de EF em todas as aulas síncronas. 

Tivemos de nos superar e mudar o paradigma que as em casa, os professores 

de EF não conseguem realizar nada com os alunos.  

Atualmente os professores de EF têm uma grande hipótese de mudar o 

paradigma do papel da EF nas escolas. Infelizmente os mais laicos afirmam que 

o papel principal da EF nas escolas é ajudar a combater o sedentarismo ou a 

obesidade. Na minha perspetiva é fundamental que os professores se afastem 
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destas conceções e comecem a clarificar realmente quais os contributos, os 

papéis que a EF tem na escola e na sociedade. Dando um exemplo concreto, 

deixar que a sociedade continue com a ideia do combate à obesidade é um dos 

papéis fundamentais da EF, como na realidade isso não se verifica, corremos o 

risco de um descrédito da importância e do papel da EF na escola. Considero 

fundamental clarificar que a EF vai muito mais além da condição física, do corpo 

e do suor. Valores como espírito de sacrifício, entreajuda, respeito pelo próximo, 

tolerância, cooperação são cada vez mais difíceis de encontrar na sociedade e a 

EF, através dos professores, tem a capacidade de implementar esses valores e 

valorizar os alunos enquanto cidadãos.  

Durante o meu percurso, tentei sempre utilizar o desporto como ferramenta para 

a inclusão social dos alunos e esforcei-me para que ninguém ficasse de fora 

nem que se sentisse excluído de qualquer atividade. Na prática, tentei arranjar 

estratégias que visassem a inclusão de todos os alunos nas aulas, valorizando e 

destacando que todos são importantes numa turma e numa equipa. Em todos os 

jogos, impus sempre regras básicas como: o objetivo para ser realizado, a bola 

deve passar por todos os elementos e em cada jogo se todos tocassem na bola, 

a pontuação triplicava. Senti a necessidade de colocar regras, pois sabia que se 

não colocasse regras, os alunos mais desenvolvidos não passariam a bola aos 

alunos menos desenvolvidos, o que levaria ao desapego pela disciplina fruto de 

nem todos os alunos terem as mesmas oportunidades.  

Durante a PP, a minha turma principal, tinha uma aluna com necessidades 

educativas especiais, muito agressiva com os colegas, na minha perspetiva seria 

muito fácil excluí-la das atividades de grupo porque tinha muitos 

comportamentos negativos e desviantes. O meu papel naquele caso concreto 

passou por sensibilizar a aluna para as atitudes menos positivas que tinha e que 

essas atitudes poderiam magoar os colegas. Senti também, que deveria 

sensibilizar os colegas para acolher a aluna. Ao longo do ano letivo, considero 

que os meus alunos foram uns heróis quer nas aulas práticas como em todas as 

atividades de grupo que realizaram, pois, conseguiram manter uma calma, uma 

amabilidade e um respeito para com a colega, que fez com ela nunca se 

sentisse excluída.   
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Considero fundamental que os professores de EF sejam capazes de 

consciencializar os alunos sobre o direito à igualdade, devem utilizar o desporto 

como forma de integrar todos os alunos e não menos importante, devem 

estimular os alunos a refletir sobre os problemas atuais da escola e da 

sociedade.   

Considero-me também, um professor que se preocupa em tratar todos os alunos 

de igual forma, que não gosta que os alunos se riam dos erros dos outros e que 

tive sempre a preocupação que os alunos não banalizem as limitações dos 

colegas, pois acima de tudo devemos valorizar o esforço do próximo e não o 

erro.  

Em suma, professores e alunos bem preparados e consciencializados para os 

problemas atuais da sociedade estão mais próximos de resolver os problemas 

que a sociedade atual apresenta. Foi talvez neste ponto que denotei uma maior 

transformação na visão como me vejo como professor. Neste momento, percebo 

que ser professor vai mais além do que ensinar corretamente o gesto técnico ou 

a modalidade. Ser professor é ter a capacidade de tirar o melhor dos alunos, ter 

a capacidade de valorizá-los, e ensinar-lhes a valorizarem-se a eles próprios e 

ao próximo.  

 

4.1.1.4 O currículo e o Programa Nacional de Educação Física 

Por ser estabelecido pelo ministério da Educação, o currículo é normalmente 

analisado como algo formal, inflexível, inalterável e que deve ser 

escrupulosamente seguido. Vários autores definem o que poderá ser o currículo. 

Grundy (1987) refere que o currículo não é apenas um conceito, sendo sim uma 

construção cultural. Moraes et al. (2006) referem que o currículo é um plano de 

luta, luta esta acerca de quais os conteúdos, conhecimentos, valores e formas 

de socialização que farão parte da vida dos alunos. Essa luta, na minha 

perspetiva passa por tentar dar respostas às necessidades dos alunos, que cada 

vez mais apresentam caraterísticas diferentes. A escola atualmente é uma 

instituição multicultural que necessita integrar/incluir todos os alunos.  

Refletindo sobre as citações a trás transcritas, apreendo que todos os autores 

ligam o currículo à sociedade, à diferenciação e à multiculturidade. Falar em 
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currículo é obrigatoriamente falar em diversidade, falar em particulares 

individuais. A construção de um currículo deve estar ligada às constantes 

mudanças que acontecem na nossa sociedade. É fundamental reconhecer que, 

quando o currículo formal é transmitido com sucesso à sociedade, surge o 

currículo oculto, interagindo em paralelo com o currículo real (Salas, 2005). 

 A necessidade de uma abordagem multidisciplinar e de uma diferenciação 

curricular começa a aparecer em Portugal a partir da segunda metade da 

década de 90, justamente quando a visibilidade da massificação se torna entre 

nós um facto e que os seus efeitos inevitavelmente obrigaram a questionar o 

currículo e as práticas curriculares e de gestão curricular que desenvolvemos 

(Roldão, 2003). A diferenciação curricular tem assumido duas linhas: (1) quer 

pelo plano de ação que apontam (sistema, escola, turma, aluno), (2) quer pelo 

entendimento da sua natureza e finalidades em termos de aprendizagem final a 

promover (Roldão, 2003). Com estas duas linhas percebe-se que os professores 

são peças fundamentais para a execução, implementação e controlo do 

currículo, podendo também ser fundamentais para ajustar o currículo prescrito, 

face às necessidades próprias de cada escola, turma ou aluno. As instituições 

escolares, tal como referem Batista e Queirós (2015), devem estar em 

constantes transformações, face às múltiplas mudanças sociais, legislativas e 

ideológicas. Portanto torna-se indispensável conhecer e analisar as realidades 

das escolas e os programas nacionais dos diversos ciclos de ensino. 

Programas Nacionais de Educação Física 

Os Programas Nacionais de Educação Física são considerados um guião que 

tem a função de auxiliar os professores no processo de ensino da 

aprendizagem. Apesar de ser um auxiliar que os professores consultam, por 

vezes, colocá-lo em prática corretamente pode ser uma grande dor de cabeça 

pois tratasse de um documento muito generalista, que considera todos os alunos 

iguais e não é capaz de responder às diferenças geográficas. Além dessa 

lacuna, na minha perspetiva, os Programas Nacionais de Educação Física estão 

desatualizados, a última edição foi há dezanove anos, o que leva a que não 

consiga responder às dificuldades e às necessidades dos atuais alunos. 
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 Segundo Jacinto et al. (2001) os Programas Nacionais de Educação Física, 

foram concebidos como um instrumento necessário para que a EF das crianças 

e jovens ganhe o reconhecimento que carece, deixando de ser vista, por um 

lado, como mera catarse emocional, através do exercício físico vigoroso, ou, por 

outro lado, como animação/orientação de (alguns) jovens «naturalmente 

dotados» para se tornarem artistas da performance desportiva. Desse modo 

baseia-se numa conceção de participação dos alunos definida por quatro 

princípios fundamentais: (1) A garantia de atividade física corretamente 

motivada, qualitativamente adequada e em quantidade suficiente; (2) A 

promoção da autonomia, pela atribuição; (3) A valorização da criatividade; (4) A 

orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os 

alunos (Jacinto et al., 2001).  

Tendo os quatro princípios fundamentais e as limitações estruturais que a escola 

apresentou neste ano letivo, tentei sempre promover a autonomia e a 

criatividade dos alunos principalmente nas aulas teóricas de EF e nas aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento. Essa autonomia e a criatividade estiveram 

presentes nos trabalhos de grupo que os alunos tiveram de realizar ao longo do 

ano letivo. Foram sempre colocados em grupos, incentivados para darem o seu 

melhor e responsabilizados pelos trabalhos que tinham que fazer. Na minha 

perspetiva os professores devem dar espaço de manejo aos alunos, ou seja os 

professores quando estipulam uma tarefa, por exemplo um trabalho de grupo 

que deve ser realizado durante as próximas quatros aulas, na minha perspetiva, 

o professor não deve estar todas as aulas a falar se já está feito ou não. Deve 

durante essas aulas, alertar e responsabilizar os alunos para a data de entrega e 

auxiliá-los em qualquer tipo de dúvidas que possam vir a ter. 

Nas aulas práticas que consegui realizar (Padel) com a turma residente, o 

principal objetivo que foi delineado, passou por garantir que os alunos 

realizassem corretamente a atividade física e experienciassem uma atividade 

que não constava no Programa Nacional de Educação Física e que era nova 

para quase todos. Os outros princípios não estiveram muito vincados porque 

infelizmente apenas tivemos três aulas práticas e sendo o Padel uma 

modalidade de raquetes era praticamente impossível conseguir promover a 
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autonomia e a criatividade nos alunos porque eles inicialmente tinham que 

aprender as regras básicas da modalidade, nomeadamente a pega da raquete e 

o batimento.  

Analisando o Programa Nacional de Educação Física do 7ºano de escolaridade, 

percebe-se que o Programa visa estabelecer o tratamento das matérias na sua 

forma característica, na sequência das atividades e conquistas realizadas no 1.º 

ciclo (Jacinto et al., 2001). As modalidades que estavam estipuladas para serem 

abordadas durante o ano letivo e que constavam no Programa Nacional de EF 

eram: o Andebol, o Basquetebol, a ginástica, o atletismo o Ténis de Mesa e a 

Natação. Estas modalidades não foram escolhidas apenas por estarem 

propostas no Programa Nacional, mas também porque a escola elaborava 

torneios ao longo do ano letivo que iriam coincidir com as modalidades 

lecionadas. Assim a Natação seria lecionada durante todo o primeiro período, no 

segundo período iniciaria o Andebol e o Atletismo. A unidade didática de 

Andebol era finalizada com um Torneio de Andebol que juntava as turmas todas 

do 7ºano. Depois da modalidade de Andebol e Atletismo, iniciavam-se as 

modalidades de Basquetebol e de Ténis de Mesa que mais uma vez terminariam 

com torneios de escola. Por fim o terceiro período seria finalizado com a 

modalidade de ginástica. 

No meu ponto de vista, as modalidades que foram escolhidas para todos os 

anos letivos têm em consideração o Plano Anual de atividades. Por exemplo, no 

7ºano não se dá futebol porque os torneios existentes na escola são de Andebol 

e Basquetebol. Percebe-se então a importância das diretrizes da escola e do 

historial da escola na escolha das modalidades para todos os alunos letivos. 

Por fim, é fundamental reforçar a ideia que os alunos são os atores principais no 

contexto escolar. Desse modo, o ministério da Educação criou um documento, 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física, com o propósito de desenvolver 

o perfil dos alunos. O perfil dos alunos é orientado e concretizado tendo em 

conta a especificidade da disciplina e a exclusividade do seu contributo, no que 

concerne às áreas de competência: “consciência e domínio do corpo”, de “bem-

estar, saúde e ambiente” e de “relacionamento interpessoal”. 
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Em suma, é fundamental que o professor utilize os Programas Nacionais como 

um guia que o auxilia na planificação do ano letivo, mas não menos importante é 

a necessidade do professor conseguir ajustar o Programa Nacional às 

necessidades dos alunos, pois muitas vezes os Programas Nacionais tendem a 

generalizar e a indicar níveis conteúdo que não correspondem à realidade. Na 

minha perspetiva a escola onde decorreu o meu foi um exemplo como planificar, 

estruturar e conciliar o Programa Nacional de Educação Física e as atividades 

escolares. 

 

4.1.2 Planeamento 

Planear um ano letivo pode ser uma tarefa difícil, imprevisível e apesar de todos 

os cuidados de que possamos ter, muitas das vezes, aquilo que projetámos não 

é aquilo que acontece na realidade. 

A tabela seguinte demonstra todas as atividades e modalidades que inicialmente 

estavam projetadas para o ano letivo e as atividades, modalidades que na 

realidade aconteceram. 

Mapeamento do ano letivo (Projetado/Realidade) 

Período 

Escolar 

 Modalidades 

Projetadas  
Realidade 

Atividades 

Projetadas 

Atividades 

Desenvolvidas 

1º Período 

 
Natação 

Aulas Teóricas de EF (A 

partir de novembro) 

Aulas de Padel (Final de 

novembro) 

Aulas Teóricas de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Apoio à sala de 
multideficiência 

Dia do Patrono 

Caminhada à Serra 

da Freita 

Dia do Patrono 

Dia Mundial do 

Portador de 

Deficiência 

Caminhada à Serra 

da Freita 

2º Período 

Andebol 

Atletismo 

Basquetebol 

Ténis de Mesa 

Andebol (ESAG) 

Aulas Teóricas de EF 

Aulas Teóricas de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Torneio de Ténis de 

Mesa 

Torneio de Andebol 

Torneio de 

Basquetebol 

Cerimónia 

Sarau da Escola 

Não foi realizada 

nenhuma atividade 

3º Período 
Ginástica Aparelhos 

Ginástica de solo 

Ensino à Distância (Aulas 

síncronas) 
Aquapark 

Não foi realizada 

nenhuma atividade 

Tabela 1-Mapeamento Anual. 
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“O ato de planear consiste em delinear aquilo que tem que ser realizado, 

de que modo deve ser feito e quem é que o deve realizar”. 

(Mesquita, 2005) 

 

A planificação é uma atividade que antecede a realização prática de ensino é e 

construída tendo em conta princípios metodológicos, didáticos e analisando 

documentos fundamentais de ensino. 

A importância do ato de planear é talvez dos pontos mais importante da 

profissão de professor, pois uma correta planificação poderá ajudar o professor a 

antecipar muitos constrangimentos, evitar erros desnecessários e poderá ser 

fundamental para definir objetivos, tarefas e prioridades que o professor tem 

para a turma. Um exemplo concreto que aconteceu durante o meu percurso e 

que foi fundamental uma planificação cuidadosa, foram as aulas de Padel que se 

realizavam fora das instalações escolares. Foi fundamental planear tendo em 

conta os contratempos que iríamos ter, ou seja, foi fundamental perspetivar o 

tempo de deslocação para a Quinta do Fojo para planificar as aulas, pois só em 

deslocações perdíamos quase um terço do tempo de aula e não se justificava 

planificar as aulas para 90 minutos quando na realidade só lecionávamos 50 

minutos. Aprendi ao longo do EP que devemos antecipar todos os cenários para 

uma excelente planificação e que uma planificação adequada permite ao 

professor responder às necessidades e singularidades dos alunos, aperfeiçoá-

los e prevê formas de avaliar o processo de ensino-aprendizagem.  

Um planeamento deve servir como um guião para o professor, mas é importante 

referir, que esse guião pode ser ajustável, ou seja, pode ser modificado caso 

seja necessário. É fulcral que o professor tenha a capacidade de interpretar e 

refletir sobre o planeamento, caso contrário pode estar a planear algo que não é 

ajustável à sua turma. Mesquita e Graça (2009) referem que não é possível 

aprender tudo de uma só vez, sob pena se incorrer no risco de nada aprender. 

Concordando, penso ser fundamental que o professor elabore uma 

caraterização correta do nível dos alunos e do meio onde estão inseridos. Pela 

experiência que tive durante as didáticas do primeiro ano, é preferível que se 
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faça uma planificação tendo em conta um nível mais baixo do que planificar 

tendo em conta um patamar mais elevado, porque ao planificarmos para um 

patamar mais elevado, caso os alunos não se encontrem verdadeiramente 

nesse nível corremos o risco de falhar redondamente a planificação. 

Bento (2003) aborda três níveis que funcional como unidade e influenciam-se 

uns aos outros. Observando os três níveis numa sequência do mais geral para o 

mais específico, encontramos o Planeamento Anual, a Unidade didática (UD) e o 

Plano de Aula (PA). Mais à frente abordarei cada um deles separadamente. 

 

4.1.2.1 As dificuldades do Planear 

O presente ano letivo foi talvez o mais difícil de planear para o grupo de EF da 

Escola onde realizei o meu EP, isto porque, desde início a escola encontrava-se 

em remodelações, o pavilhão não poderia ser utilizado e a cada mês alteravam 

as datas para a conclusão das obras. Basicamente o GEF planeavam as 

atividades, mas quando chegavam perto das datas previstas, as obras não 

estavam concluídas. 

O ponto de partida para o planeamento do ano letivo era o seguinte: O pavilhão 

estaria pronto a ser utilizado em novembro de 2019, mas logo em setembro 

seriam colocados contentores (balneários) no espaço exterior, que permitia 

lecionar. No nosso caso, não iria existir esses problemas porque estava 

planeado que abordaríamos a modalidade de natação durante todo o primeiro 

período na piscina municipal de Vila Nova de Gaia.  

O GEF da escola elaborou então um roulement com os supostos balneários e as 

turmas que poderiam utilizar o espaço exterior. De acordo com Castro et al. 

(2008) o planeamento é utilizado para nortear um caminho a ser percorrido no 

sentido de atingir objetivos traçados. Tudo tinha ficado planeado no início de 

setembro para iniciar as aulas na piscina e no campo exterior, mas isso não 

aconteceu porque as piscinas ficaram paradas para obras e a promessa de 

balneários exteriores não passou disso, de promessa. 

Como não houve balneários exteriores em setembro, o GEF teve a palavra do 

diretor da escola, que em novembro as aulas de EF se iniciariam em pleno, mas 

infelizmente isso também não aconteceu porque as obras atrasaram-se muito. A 
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partir daquele momento, percebemos que muito dificilmente iríamos lecionar 

durante o primeiro período. 

O GEF, na minha opinião, foi excecional em arranjar estratégias para os alunos 

não ficarem parados. Começaram em primeiro lugar por propor a utilização de 

pavilhões municipais para que os alunos conseguissem ter aulas de EF e mais 

tarde, conseguiram um protocolo com a Quinta do Fojo para os alunos 

experienciarem uma modalidade nova, o Padel. 

 
“No dia 14 de novembro tivemos uma reunião do grupo de educação física, 

onde o principal propósito foi tentar solucionar o problema de não haver 

aulas de EF na escola.” 

(D.B 14 de novembro de 2019)  

 
Além de abordarmos e planificarmos como seriam as aulas de Padel, também 

ficou decidido que iriam começar as aulas teóricas de EF. As aulas teóricas 

foram aproveitadas para abordar os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, mostrar aos 

alunos algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos e iniciar o Projeto de 

Turma. O projeto de turma tinha como objetivo de sinalizar algumas situações da 

escola relativamente à reciclagem e ao meio ambiente, que na opinião dos 

alunos, não estavam bem e que poderiam ser melhoradas. 

A PC, também teve de repensar e alterar o nosso planeamento de modo a que 

nós pudéssemos lecionar algumas aulas. Criou-se um protocolo com a Escola 

Secundária Almeida Garrett para que pudéssemos lecionar de um modo mais 

regular no segundo período. Começamos quase do zero visto que, a escola era 

nova e os alunos também seriam novos para nós. 

Durante este ano, percebi a importância do planear. Sem dúvida que 

experienciei diversas situações onde GEF elaborou diversos planeamentos, mas 

infelizmente nada ocorreu como se pretendia, pois, existia sempre alguma 

burocracia que impedia os professores pudessem lecionar.  

Infelizmente chegamos a março, início das pandemia, e terminamos o estágio 

sem lecionar uma única aula na escola Básica Dr. Costa Matos. 
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4.1.2.2 Planeamento Anual 

“O professor começa por perspetivar o ano letivo construindo uma ideia 

geral das suas intenções pedagógicas, ideia que especifica e 

operacionaliza no plano anual.”  

(Quina, 2009, p. 72) 

 
Uma planificação cuidada e rigorosa pode ajudar os professores a anteceder 

muitos obstáculos e permitir que muitos percalços sejam evitados. Deste modo, 

o GEF reuniu-se no início do ano letivo, para desenvolver o plano anual e a partir 

daí definir as modalidades que se iriam realizar durante o ano letivo 2019/2020. 

O plano anual é uma tarefa fundamental para se conseguir estruturar o ano 

letivo e dá-nos a possibilidade de encaixar todas as atividades que se pretende 

realizar ao longo do ano com as modalidades que iremos abordar.  

No nosso caso específico, verificámos que as atividades inicialmente previstas e 

que estavam estipuladas acontecer não corresponderam efetivamente à 

realidade. Isto deveu-se ao facto das remodelações da escola, de ter de arranjar 

alternativas a essas obras e sem esquecer a pandemia que nos obrigou a ficar 

em casa. 

Com a reunião do GEF para a construção do Planeamento anual, fiquei a 

perceber também que as modalidades lecionadas ao longo do ano letivo eram 

influenciadas pelas atividades que iríamos desenvolver ao longo do ano letivo. 

Exemplo disso, os torneios que estavam previstos realizar, nomeadamente nas 

modalidades de Andebol e Ténis de Mesa, coincidiam com o fim dessa 

modalidade, ou seja, estava previsto um torneio do 7ºano de ano na semana 

seguinte ao finalizar a unidade didática de Andebol. 

4.1.2.2.1 Planeamento Anual da Turma residente e da Escola 

Cooperante 

O plano anual do 7º Ano foi realizado tendo em conta o Programa Nacional de 

Educação Física, as atividades que o Grupo de EF delineou para o ano letivo e 

no nosso caso tendo as remodelações que a escola estava a sofrer. 
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Antes de tudo, é importante referir que a Natação tem um papel importante no 

Plano Anual dos sétimos anos, isto porque, a modalidade de natação tem 

caraterísticas muito especiais e é lecionada durante um período. Esta medida 

surgiu há 5 anos e foi pensada como uma medida para cativar os alunos para 

esta escola. A escola estava a perder muitos alunos quando eles passavam para 

o terceiro ciclo e o diretor da escola e o GEF pensaram numa medida que 

poderia ser tomada para captar mais alunos para a escola. A escolha pela 

natação surge porque é uma modalidade muito preterida pelos pais para os seus 

filhos. Esta medida tratou-se inicialmente como uma medida de marketing, era 

uma oferta escolar que não existia em mais escola nenhuma das redondezas, 

mas rapidamente se tratou um sucesso pela aceitação que teve em toda a 

comunidade escolar.  

Desse modo saberíamos que não iríamos abordar mais nenhuma modalidade no 

primeiro período, mas como falado anteriormente, não lecionamos nenhuma 

aula nas Piscinas Municipais. Tivemos juntamente com a PC de arranjar 

soluções para esse problema. As soluções iniciais seriam: (1) apoiar a sala 

multideficiência, (2) apoiar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, (3) 

iniciar com as aulas teóricas de EF e por fim (4) aulas de Padel. 

É importante referir que estas soluções foram elaboradas ao longo do primeiro 

período e que não foram introduzidas em simultâneo, ou seja, inicialmente como 

apenas iríamos lecionar em novembro, a PC decidiu que iríamos apoiar a sala 

multideficiência e a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, mas com o 

decorrer do tempo e com as obras a prolongarem-se, decidiu-se que iríamos 

lecionar aulas teóricas de EF e levaríamos os alunos a experienciar o Padel. Nas 

aulas teóricas de EF ficou decidido que os alunos não iriam abordar nenhuma 

modalidade, mas sim iriam ser colocados em grupos de trabalho para abordar os 

Jogos Olímpicos e o Projeto de Turma. Relativamente às aulas de Padel, que 

inicialmente iriam ser apenas três, no final de novembro, ficou decidido que 

iríamos alargar as idas à Quinta do Fojo durante o mês de dezembro. 

“Outro ponto da reunião foi a planificação de alternativas para mais aulas 

práticas de Padel 

(D.B. 14 de novembro) 
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Relativamente ao segundo período, ficou delineado inicialmente que no segundo 

período iríamos abordar o atletismo, o andebol e o ténis de mesa e o 

basquetebol, mas na realidade o que aconteceu foi bem diferente. Não 

lecionamos nenhuma modalidade no 7ºano, apenas continuamos com as aulas 

teóricas de EF, os apoios a sala multideficiência e à disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

No terceiro período iríamos abordar a ginástica de solo e de aparelhos, mas com 

a pandemia tivemos de planear as aulas à distância, via internet. Essa 

planificação passaria por enviar tarefas e desafios aos alunos, mas com o 

decorrer do período, tivemos de ajustar e cativar os alunos, planificando uma 

Unidade Didática (UD) e lecionado aulas práticas. 

Um factor em ter em conta na planificação do 7º ano é que o número de aulas 

para cada modalidade foi sempre discutido com a PC, pois era necessário 

encaixar as modalidades com os torneios, nomeadamente o de Andebol e o de 

Ténis de Mesa. O objetivo passava por abordar o ténis de mesa e o Atletismos 

nas aulas e depois os alunos competirem em Torneios de escola.  

Isto era o planeado inicialmente. O que aconteceu na realidade é outra coisa.  

Em suma, a PP permitiu-me perceber como se pode flexibilizar o plano anual e a 

forma como realmente temos de ajusta-lo quando ocorre algum imprevisto. No 

nosso caso, nada aconteceu como tínhamos planeado. Não por culpa do GEF, 

mas por fatores externos à escola, nomeadamente a piscina municipal estar em 

obras e a empresa falhar na entrega do pavilhão e de instalar os balneários 

exteriores como inicialmente estava previsto. 

 

4.1.2.2.2 Planeamento da segunda turma cooperante 

Com a alteração constante do que estava inicialmente previsto acontecer, houve 

a necessidade de protocolar o EP com outra escola para pudermos lecionarmos. 

Quando nos deslocamos pela primeira vez à escola para conversar com a 

professora, ficou delineado com que turmas iríamos ficar e as modalidades que 

iríamos abordar. 
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Durante o segundo período ficou planeado que todos os blocos de 50 minutos 

iriam ser lecionados por mim e os blocos de 100 minutos foram lecionados pela 

professora titular da turma, ou seja, estava planeado os alunos terem doze aulas 

de Andebol e doze de ginástica, o que não veio a acontecer devido ao vírus. 

Após saber o número de aulas que a turma iria ter até ao final do segundo 

período, procedi à elaboração do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC), 

que contemplou critérios mais específicos da minha atuação como a 

caraterização da turma, o material e instalações disponíveis na escola para a 

prática da modalidade, os objetivos e os critérios estabelecidos para a disciplina 

de EF, os parâmetros das habilidades motoras, condição física, conceitos 

psicossociais e cultura desportiva). 

 

4.1.2.3 Unidade didática 

Depois de elaborar o Plano Anual, o próximo passo são planificar as Unidades 

Didáticas (UDs). Siedentop (2008) refere que o principal objetivo deste nível de 

planeamento consiste em conseguir que todos os alunos, independentemente 

das suas caraterísticas individuais, possam alcançar os objetivos individuais de 

cada um para aquela matéria de ensino. Os professores têm então, uma 

responsabilidade muito grande porque devem conseguir melhorar as 

capacidades dos alunos e extrair o melhor de cada um. 

Infelizmente, no meu caso, não consegui experienciar vários modelos de ensino, 

mas aproveitei para testar e aprender através dos modelos de ensino que eram 

mais adaptáveis à minha realidade, o MID e introduzir os MCJI. Durante este 

ano letivo tínhamo-nos proposto a utilizar diversos modelos de ensino, mas na 

realidade isso não aconteceu porque apenas lecionamos um desporto individual 

(3 aulas de Padel), modalidade totalmente nova para as crianças e um desporto 

coletivo (9 aulas de Andebol), numa turma totalmente nova para mim e com 

caraterísticas muito especiais. 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers reflete um 

pensamento transdisciplinar, identifica as habilidades e estratégias de uma 

modalidade e mostra como conceitos das ciências do desporto influenciam o 

processo de ensino/aprendizagem, pretende mostrar como uma matéria é 
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estruturada, identifica essa estrutura e serve-se dela como guião para o ensino 

(Vickers, 1990). Utilizar o MEC permitiu construir uma sequência lógica, 

metodológica, especifica das matérias e organizar as atividades dos 

professores/alunos através da regulação e orientação da ação pedagógica. 

(Bento, 2003). 

O MEC tornou-se um documento de consulta diária que me permitiu situar onde 

estou, onde estive e para onde quero ir. É sem dúvida nenhum importante 

porque nos torna muito mais objetivos nos conteúdos/aprendizagens que 

pretendemos que os nossos alunos desenvolvam. 

O MEC está estruturado em três fases distintas: a análise (os três primeiros 

módulos), a decisão (desde o módulo 4 até ao módulo 7) e a aplicação (módulo 

8). Analisando individualmente cada módulo: (1) caraterização na modalidade; 

(2) análise do movimento; (3) análise dos alunos; (4) extensão e sequência dos 

conteúdos; (5) definição de objetivos; (6) configuração de avaliação; (7) 

progressões de ensino e a (8) aplicação da prática desportiva. Estes 8 módulos 

estão organizados em 3 fases: a de análise (módulo 1, 2 e 3), a de decisão 

(módulo 4, 5, 6, 7) e por fim, a aplicação (módulo 8). 

Entendo que a minha perspetiva sobre a operacionalização do MEC mudou 

bastante com o decorrer do ano letivo, visto que, a PC tinha uma visão diferente 

daquela que eu tinha aprendido em algumas Didáticas do primeiro ano e um 

pouco diferente daquilo que acredito. A grande diferença encontrava-se no 

módulo 7 e como ele se operacionalizava, pois no entender da PC devíamos 

criar uma bateria de exercícios para cada conteúdo e na construção da UD já lá 

estava o exercício que tínhamos planeado. Por exemplo na construção da UD já 

sabíamos o exercício que iríamos abordar na aula mais à frente. Na minha 

perspetiva e como eu tinha aprendido de uma forma um pouco diferente, 

tínhamos o conteúdo, sabíamos que iríamos abordar esse conteúdo, quando 

fosse para elaborar o Plano de Aulas (PA) apenas tinha que me preocupar em 

arranjar exercícios que fossem direcionados para conteúdo. Muitas das 

modalidades que abordámos no ano passado e que tivemos de criar a UD, 

nomeadamente o Andebol e a Ginástica, poderiam facilmente ser uma referência 

para este ano letivo, mas sem dúvida que perceber uma outra perspetiva de 
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como construir uma UD foi extremamente benéfico para mim porque permitiu-me 

encarar uma realidade diferente. Na minha ótica, a perspetiva que aprendi 

durante o EP torna a planificação mais eficaz e mais estruturada, mas na minha 

opinião estipular exercícios para aulas que serão lecionadas mais à frente pode 

tornar-se perigoso no sentido de que os exercícios podem não ser os melhores 

para os alunos. 

Um aspeto fundamental da planificação das UDs e que destaco é que todas 

foram realizadas depois de um primeiro momento e no meu entender fulcral de 

qualquer UD, a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é o momento que 

vai permitir ao professor conhecer o nível dos alunos e sem a efetuar, não seria 

possível balizar corretamente todos os pontes fortes/fracos dos alunos. 

Abordando a minha experiência no que concerne à planificação das UDs ao 

longo do ano letivo percebi que evolui bastante, visto que neste consigo planear 

uma UD de uma forma muito mais objetiva e direcionada para as dificuldades 

dos alunos. No início do ano, planeava as UDs a pensar em todos os conteúdos 

que estavam no programa nacional, mas neste momento, consigo ser mais 

conciso e perceber que devemos adequar os conteúdos ao nível dos alunos e 

que por vezes mais vale ensinar menos e ensinar bem do que ensinar muito 

(conteúdos) e os alunos não aprendam nada. 

 

4.1.2.4 Plano de Aula 

O plano de aula (PA) apareceu como o terceiro e último nível de planeamento e 

para a sua elaboração tive de ter em conta, todos os documentos elaborados 

anteriormente, nomeadamente o Plano Anual e as Unidades Didáticas. A 

intenção do PA passa por ajudar os professores na orientação da aula, sendo 

que se trata do principal elo de ligação entre a planificação e realização (prática 

da aula). Tal como Metzler (2011) refere que “um bom planeamento ao nível da 

UD facilita o plano de cada aula dessa mesma unidade. Os planos da UD e de 

aula devem ser fortemente adequados e não podemos olhar para eles 

separadamente”, isto é, quando existe uma UD, o PA tem de ser em função 

dessa UD. 
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Relativamente ao PA utilizado, a PC pediu que elaborássemos um modelo de 

PA que se ajustasse às nossas necessidades, aos objetivos que tínhamos para 

as aulas e que fosse o mais simples possível, mas ao mesmo tempo mais 

abrangente. Optou-se então por elaborar um PA tripartido: parte inicial, parte 

fundamental e parte final sendo que cada parte apresentou diferentes objetivos. 

Todos os PA foram realizados tendo em conta essas divisões, pois considerei 

ser a que se ajusta melhor e a mais habitual. Bento (2003) refere que qualquer 

sessão de ensino racionalmente organizada se estrutura normalmente em três 

partes: parte preparatória, parte principal e parte final, com características 

temporais e conteúdos próprios, refletindo os objetivos essenciais e estratégias 

de condução de ensino da sessão/aula. Para cada uma destas partes existem 

objetivos específicos a definir, situações de aprendizagem a descrever, 

componentes críticas a selecionar em função do conteúdo e, ainda, uma 

estimativa de tempo a pensar para cada um. Em cada PA, achei pertinente 

elaborar um cabeçalho onde estava descrito onde se iria realizar a aula (ginásio 

ou espaço exterior), o material utilizado para aquela aula, o número de alunos a 

função didática da aula (introdução, exercitação ou consolidação), a duração de 

aula e a data que a aula se realiza e os objetivos da aula (habilidades motoras 

técnicas/táticas e objetivos psicossociais). Na minha perspetiva, é importante 

que um PA tenha cabeçalho visto que permite/facilita perceber o contexto em 

que a aula se está a realizar. 

No que concerne as partes do PA, utilizei sempre a parte inicial para explicar de 

uma forma clara e concisa o que iríamos realizar durante a aula. Indo ao 

encontro ao que refere Bento (1998), a parte inicial não deve ser apenas 

entendida como aquecimento. Tentei sempre explicar aos alunos o que iriam 

abordar na aula porque comecei a perceber que eles ficavam mais atentos e 

demonstravam mais interesse na aula. Para além da explicação, na parte inicial 

utilizava sempre um exercício que servia como ativação funcional e que poderia 

ou não estar relacionado com algum conteúdo específico. Acima de tudo esse 

exercício tinha como objetivo estimular alguns valores que o desporto pode 

transmitir (camaradagem, cooperação, responsabilidade, entre outros valores). 

Abordando a parte fundamental, como o próprio sugere, é a parte mais 
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importante da aula porque vai ser nesta parte que abordaremos especificamente 

os conteúdos que pretendemos lecionar, recorrendo às mais diversas situações 

de aprendizagens. 

 
“A minha planificação da segunda aula começou pela reflexão dos pontos 

positivos e negativos que aconteceram na primeira aula e a partir daí tentar 

corrigir e antever novos erros”. 

 (D.B. 28 de novembro de 2019) 

 
Na minha perspetiva, foi fundamental planear todas as aulas com muito o 

máximo cuidado. Desse modo, tentei sempre utilizar exercícios que fossem os 

mais específicos possíveis e que pudessem desenvolver o conteúdo que 

pretendia lecionar. Aprendi também, que apesar de todos os cuidados que 

devemos ter na construção do PA, é importante criar uma sensibilidade para 

perceber se o exercício está a correr como pretendemos, se está a ter o efeito 

que pretendemos e, caso não esteja a corresponder aos objetivos que 

pretendemos, devemos ter a capacidade de  “in loco” ajustar o exercício ou o 

PA. 

No início do ano letivo, a maior dificuldade que senti a planear as aulas, era 

diferenciar uma situação de aprendizagem e uma componente crítica, mas sem 

dúvida que as minhas colegas de estágio foram um grande suporte nesse 

aspeto, porque me ensinaram e orientaram para que melhorasse e corrigisse 

essa lacuna. 

Por fim, a parte final da aula era destinada ao retorno à calma, a uma pequena 

conversa do que foi trabalhado na aula e à arrumação do material. Nessa 

pequena conversa era abordado quais as dificuldades que os alunos mais 

tinham, o que tinham aprendido na aula e quais os exercícios que eles mais 

gostavam. Com o decorrer da UD de Andebol, a PC sugeriu que fosse 

implementado alguns exercícios em circuito para que os alunos pudessem 

trabalhar em estações. Eram exercícios coordenativos, de força e que pretendia 

estimular toda a turma para a prática desportiva. 

Em suma, devemos ser objetivos na planificação e cientes que só pode haver 

uma boa planificação se existir a reflexão daquilo que fizemos. Refletir sobre o 
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que fizemos, porque fizemos, o que poderíamos ter feito ou o que poderíamos 

melhorar, são questões que, quando refletindo sobre elas, podem-nos levar a 

errar menos.  

 

4.1.3 Realização de Ensino 

Depois da planificação, deparamo-nos talvez com o momento mais esperado, 

colocar em prática tudo que planeamos. De acordo com as Normas 

Orientadoras, a realização tem como principal objetivo “conduzir com eficácia a 

realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em 

conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica”. A nível pessoal, a 

realização foi dos momentos mais marcantes neste trajeto, visto que, sou uma 

pessoa ativa, que gosta de estar em contato com as pessoas e a realização é, 

como se costuma dizer passar do papel para a prática.  

 
“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade.” 

Bento (1987) 

 
Nos próximos subcapítulos faço referência aos pontos-chave da realização, 

pontos esses, que tiveram influenciam durante toda a minha PP. Considero que 

as turmas que me foram atribuídas tiveram influência direta na minha realização 

de ensino, pois na minha perspetiva, as caraterísticas dos alunos e as escolas 

onde estavam inseridos, tiveram influência na minha realização de ensino. 

Desse modo, os primeiros dois subcapítulos da realização vão abordar, a 

relação que tive com as turmas e o impacto que os alunos tiveram na minha 

realização. Depois de abordar o impacto que os alunos tiveram na realização de 

ensino, dei ênfase aos modelos de ensino implementados nas aulas. Considero 

fulcral afirmar que tive ao longo do tempo de adaptar os modelos de ensino às 

caraterísticas, especificidades e circunstâncias das turmas.  

O subcapítulo quatro vai abordar o ensino à distância e todas as estratégias, 

especificidades e circunstâncias que esse tipo de ensino necessitou. 
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Por último, pretendo relatar as dificuldades iniciais que tive na realização de 

ensino e que considero que condicionaram inicialmente a minha realização de 

ensino.  

 

4.1.3.1 O primeiro impacto no contacto com as turmas 

“O 7ºD apresenta uma menina com necessidades educativas especiais, 

caso muito crítico da escola por se tratar de uma aluna com um enorme 

histórico de agressividade. Existiu logo um receio enorme por parte de 

todos os professores de integrar essa aluna na turma”. 

(D.B. de 9 de setembro de 2019) 

 
Esta frase refletiu o meu estado de espírito relativamente às primeiras aulas. 

Saber que ia ter uma aluna com necessidades educativas especiais, que ela 

tinha colocado todos os professores da turma em pânico e além do mais, 

tornava-se agressiva quando a PC estava presente. Tudo isto deixou-me algo 

nervoso e bastante reticente. 

Embora esteja habituado ao treino e a lidar com todo o tipo de idades, senti-me 

nervoso e com medo que aqueles constrangimentos que me falaram pudessem 

interferir com as minhas aulas. Recordo-me do primeiro dia que tive com a turma 

do 7ºD. Ia precavido que existia uma aluna com necessidades educativas 

especiais, muito agressiva, que ia estar sempre acompanhada por uma 

funcionária, mas tentei nem pensar nisso e “olhar” para ela como mais uma 

aluna. O primeiro dia com os alunos, foi numa aula de Cidadania e 

Desenvolvimento, mas tentei conhecer os alunos, as rotinas deles e acima de 

tudo apresentar-me.  

Pretendi nessa primeira aula ditar as regras de funcionamento das minhas aulas, 

o modo como eu trabalhava e explicar-lhes que sem regras não existe 

organização. Ficaram a perceber que, horários são para cumprir e que quando 

alguém fala na sala de aulas, os outros escutam. Apesar de uma turma bastante 

acolhedora, educada, na minha perspetiva considero que a implementação de 

regras foi fundamental para que se tornasse uma turma organizada. 
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“O 10ºH tem problemas comportamentais por isso precisam de alguém que 

consiga ter o pulso firme.” 

(D.B. de 15 de dezembro de 2019) 

 
Relativamente à segunda turma cooperante, as informações que me tinham sido 

fornecidas era de uma turma mais adulta, mas ao mesmo tempo mais 

indisciplinada, que iria ser uma turma fácil de gerir e que existiam variadíssimos 

exemplos de alunos com problemas disciplinares. 

Infelizmente, iniciámos o nosso percurso na segunda escola cooperante em 

condições muito “especiais” visto que apenas conhecemos as turmas em janeiro, 

não éramos estagiários daquela escola e os alunos nunca nos tinham visto 

anteriormente. Considero que foram contratempos que dificultaram a nossa 

integração, mas felizmente a professora da turma colocou-nos sempre à vontade 

para gerir a turma como se fosse nossa.  

No primeiro dia, antes de começar a primeira aula prática, juntei a turma toda 

para se apresentarem e para me ficarem a conhecer. Realcei que ia ser 

professor estagiário da turma, que iria dar o meu melhor de mim em todas as 

aulas e pedi-lhes para se esforçarem ao máximo nas aulas. Para além das 

típicas apresentações a professora principal da turma, disse-lhes que me 

deveriam respeitar como respeitavam todos os professores e caso não me 

respeitassem, ela agiria disciplinarmente. Considero que o alerta que a professa 

principal fez, foi fundamental para que os alunos me respeitassem ao longo do 

segundo período. 

Na primeira aula ainda, delineei as regras que iriam perdurar durante todas as 

aulas. A primeira impressão que fiquei foi que os alunos estavam a olhar para 

mim com a típica desconfiança de jovens de quinze anos, que me viam ali como 

um intruso, mas ao mesmo tempo, sabia o decorrer das aulas iria ajudar a que 

esses sentimentos passassem.  

A primeira aula coincidiu com a avaliação diagnostica e propus a realização de 

jogos de Andebol. Além de tentar perceber o nível deles, tentei também perceber 

qual a relação que eles tinham uns com os outros. Percebi desde logo que era 

uma turma de extremos, se por um lado havia alunos com muitas dificuldades e 
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desinteressados, por outro lado, havia alunos evoluídos na modalidade de 

Andebol e com gosto pela modalidade. 

Em suma, o impacto com as turmas foram momentos de alguma ansiedade e 

nervosismo, mas na minha perspetiva, em nenhum momento, a minha atuação 

foi dominada por esses sentimentos. Considero que o primeiro impacto serviu 

para conhecer melhor os alunos, para eles me conhecerem um pouco melhor e 

para que todos ficassem conhecedores das regras que iriam vigorar nas aulas.  

 

A relação com as turmas 

“Os professores que estimulam o contacto com os alunos, tanto 

dentro como fora do contexto de aula, obtém alunos mais motivados, 

comprometidos e com melhor desenvolvimento pessoal”. 

Chickering e Gamson (cit. por Santos, 2010) 

 
Como referi anteriormente, era importante ter a confiança dos alunos e estimulá-

los para estarem motivados nas aulas. Tentei desse modo criar uma relação 

positiva, próxima, mas ao mesmo tempo colocando certas distâncias para que 

os alunos não ultrapassassem os limites. Felizmente neste aspeto, a minha 

idade e as minhas antigas experiências profissionais facilitaram-me a lidar com 

os alunos com algum distanciamento, mas ao mesmo tempo, sabia que não 

bastava ter uma idade diferente do típico estagiário para impor o respeito e a 

relação entre todos funcionasse. 

Na minha perspetiva era fundamental que eu fosse competente, autónomo e 

tivesse a capacidade de os cativar para as aulas de EF. Considero que um 

professor capaz, competente e autónomo é o ponto de partida para os alunos se 

interessarem pelas aulas de EF.  

Relativamente às turmas, denotei uma grande diferença entre a relação que 

tinha com os alunos da escola cooperante para aquela que tinha com os alunos 

da segunda escola cooperante, visto que na escola cooperante eu estava 

sempre presente, os alunos viam-me diariamente e criaram-se laços de amizade 

enquanto na outra escola, os alunos só me viam nos dias/horas das nossas 

aulas e por esse motivo ficou mais difícil criar uma relação mais próxima. 
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Contudo senti uma evolução tremenda na nossa relação, se comparar o primeiro 

dia para o último dia de aulas.  

 

4.1.3.2 Modelos de ensinos utilizados nas turmas: ajustar 

ferramentas pedagógicas aos objetivos pedagógicos 

“Um bom professor não é necessariamente o que tem um grande número 

de modelos ao seu comando, mas sim aquele que é capaz de selecionar o 

“melhor modelo para o trabalho”. 

(Metzler, 2011) 

Modelos de Ensino e Estratégias utilizadas nas Turmas 

Turmas Modalidades 

Modelos 

de Ensino 

utilizados 

Justificação inicial 

para a utilização do 

Modelo de Ensino  

Estratégias Utilizadas  

Turma 

Cooperante 
PADEL 

Modelo de 

Instrução 

Direta 

 

 Desporto de Raquetes; 

 Desconhecimento total 

da modalidade por parte 

dos alunos; 

 Apenas 3 aulas para 

abordar a Modalidade; 

 Pouco tempo de aula (50 

minutos). 

 Preterir a técnica em função da tática; 

 Instrução de cariz descritivo e prescritivo; 

 Progressões em pequenos passos; 

 Prática motora intensa e ativa; 

 

Segunda 
Turma 

Cooperante 
 

ANDEBOL 

 

Modelo de 
Instrução 

Direta 

Poucas referências das 

caraterísticas da turma 

 

  

 Instrução de cariz descritivo e prescritivo; 

 Progressões em pequenos passos; 

 Prática motora intensa e ativa; 

 

Modelo de 
Competências 
nos Jogos de 

Invasão 

- 

 Atribuição de Competências e responsabilidades 

aos alunos, nomeadamente, responsabilidade 

pelo material de jogo e por arrumar todo o material 

no final da aula e competências de Capitães, de 

treinadores e de árbitro; 

 Maior criatividade; 

 Maior responsabilidade 

 Maior tomada de decisão 

Tabela 2-Modelos de Ensino e estratégias utilizadas. 
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O contexto em que o estágio decorreu não proporcionou que conseguíssemos 

utilizar os modelos de ensino que pretendíamos visto que a ideia inicial seria 

experienciar todos os modelos de ensino, mas na realidade isso não aconteceu 

e devido às circunstâncias apenas utilizei o Modelo de Instrução Direta (MID) e 

introduzi o Modelo de Competências dos Jogos de Invasão (MCJI). Na minha 

perspetiva, as principais razões para utilizar o MID nas aulas deveu-se 

principalmente: (1) ao número de aulas que estava previsto lecionar, por 

exemplo na modalidade de Padel, apenas iria abordar três aulas; (2) no andebol, 

as primeiras informações que recebi da professora da turma era que os alunos 

eram muito indisciplinados, pouco motivados para a prática desportiva e 

aconselhou-me a ser um pouco mais disciplinado com eles pois eles eram 

descomedidos. 

Analisando as circunstâncias atrás transcritas, optei por abordar as modalidades 

com o MID. A escolha do MID não foi por acaso pois se analisarmos por 

exemplo, a modalidade de Padel, percebe-se que apresenta caraterísticas muito 

especiais, ou seja para se introduzir qualquer desporto de raquetes é necessário 

em primeiro lugar que os alunos saibam a executar a técnica, visto que os 

jogadores terão obrigatoriamente de pegar num objeto para executar o jogo, a 

raquete. Sabia que sem saber executar a pega e realiza os batimentos, os 

alunos não iriam jogar, nem sequer fazer nada. Desse modo, as estratégias 

didáticas que para ensinar o Padel foram: estruturar ao pormenor as situações 

de aprendizagem, no caso desta modalidade, preterir da técnica em função da 

tática, elaborar pequenas progressões de ensino para que não criasse uma 

dificuldade acrescida aos alunos, instrução de cariz descritivo e prescritivo, para 

que eles percebessem como deviam ou não executar e acima de tudo permitir-

lhes uma prática motora intensa e ativa. No meu ponto de vista, nos desportos 

de raquetes é fulcral que os alunos realizem muitas vezes os gestos técnicos, 

pois só com a prática, com a repetição e com a correção é que se torna possível 

que os alunos evoluam. Apoiei-me em Rosenshine (1983) que refere que na 

aplicação do MID os professores apresentam um conjunto de decisões didáticas 

das quais se destacam: (1) Estruturação meticulosa das situações de 

aprendizagem; (2) Progressões de ensino em pequenos passos; (3) Indicação 
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do critério de sucesso mínimo a alcançar; (4) Instrução de cariz descritivo e 

prescritivo; (5) Prática motora intensa e ativa; (6) Avaliação e correção dos 

estudantes particularmente nas fases iniciais. 

Na aplicação do MID durante as aulas de Educação Física existem certas 

tarefas que o professor tem de realizar, Rosenshine (1983), como rever a 

matéria previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações sistemáticas. 

Depois de analisar as decisões didáticas na aplicação do MID Rosenshine 

(1983), percebi que as minhas maiores dificuldades se centraram na indicação 

do critério mínimo a alcançar, porque consegui ter a perceção de qual era a 

percentagem de sucesso na tarefa. Uma lacuna que tive foi nunca ter a 

perceção na aula/no seu planeamento da taxa mínima de sucesso (80 por cento) 

que se pretendia adquirir. Tive sempre noção de criar exercícios do mais simples 

para o mais complexo, exercícios que obrigassem os alunos a estarem quase 

sempre em atividade, mas nunca tive a perceção de perceber qual a taxa de 

sucesso nos exercícios nem a taxa de atividade motora em cada exercício 

Embora considere que tenho um perfil de um professor que gosta de controlar 

tudo o que se passa na aula, em ambos os casos, no Padel e no Andebol, nunca 

foi utilizado o MID pelo perfil do professor, mas sim pelas circunstâncias e 

caraterísticas que iam ser lecionadas as aulas e as modalidades. 

Por circunstâncias diferentes, iniciei a modalidade de Andebol com o MID. A 

descrição que a professora fez da sua turma, nomeadamente de ser uma turma 

indisciplinada, que tinha problemas de disciplina e pouco motivada, fez com que 

optasse iniciar a modalidade de Andebol gerindo praticamente todas as decisões 

da aula. A minha ideia principal não ter o controlo da aula e ser o centro da aula, 

mas sim que eles tivessem uma prática motora ativa e intensa e que estivessem 

sempre ocupados na realização dos exercícios. Na minha perspetiva era 

importante que eles realizassem exercícios, tivessem sucesso nos exercícios 

que realizavam e criassem uma relação de confiança comigo. Sabia que a partir 

do momento que existisse uma confiança mútua e que eles percebessem quais 

as regras que tinham de cumprir que iria tentar introduzir o MCJI. Comecei a 
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introduzir o MCJI porque permitia que os alunos aprendessem, não só a 

participar com sucesso em formas modificadas de jogos desportivos coletivos de 

invasão, como também a desempenhar outros papéis de organização da prática 

desportiva. Ao nível prático comecei a introduzir jogos de invasão modificados e 

defini competências em funções de apoio e coordenação nas aulas.  

Analiso que a introdução do MCJI nas aulas tornou-se fundamental para que os 

alunos se libertassem, permitiu-lhes ser mais criativos e mais responsáveis, pois 

ao jogarem em jogos modificados, em jogos que lhes era solicitado utilizar a 

tomada de decisão para realizar tarefas em que eles eram os responsáveis por 

vivenciar e experimentar. 

A partir do momento que introduzi o MCJI, comecei a definir papéis de árbitros e 

treinadores aos alunos que estavam de fora. Na minha opinião, a introdução dos 

papéis torna ainda mais decisiva a intervenção do professor na aula, pois se o 

professor nomeia alunos para árbitros e não está atento, ou não sabe as regras 

da modalidade, corre o risco do descrédito e do aluno não aprender. É 

fundamental que o professor consiga orientar e ensinar os alunos quando estão 

a realizar os papéis de treinador e arbitro, pois, o objetivo dessas funções passa 

por aprender e não por apenas estarem ocupados. 

 

As aulas teóricas: um espaço para… 

As aulas teóricas de EF e de Cidadania e Desenvolvimento foram 

fundamentalmente utilizadas para a realização de trabalhos de turma e, quando 

possível, para abordar temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia 

dos alunos. Problemas sociais como o racismo, “A violência no namoro”, entre 

outros foram abordados principalmente na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Uma das estratégias utilizadas na realização dos trabalhos de grupo foi assumir 

um papel de supervisor das tarefas realizadas pelos alunos, ou seja, em 

qualquer trabalho de grupo que os alunos realizaram, apenas tentei intervir em 

aspetos que obrigassem um maior rigor ao nível do ensino. De uma forma 

simples, eu estipulava as tarefas para os grupos de trabalho, delineava os 

objetivos e os prazos de conclusão e deixava os alunos trabalhar de uma forma 
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autónoma em que podiam tomar as decisões que pretendiam. Na minha 

perspetiva é importante que os alunos sejam responsabilizados pelas atitudes 

que tomam, mas cabe ao professor questionar os alunos sobre o rumo que 

estão a dar às tarefas e guiá-los para que possam ter sucesso nas tarefas. 

 

“Na aula de hoje, alertei os alunos para os prazos de entrega dos trabalhos 

dos Jogos Olímpicos” 

(D.B. de 21 de janeiro de 2020) 
 

Relativamente à abordagem de problemas sociais na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, pretendi sempre que os alunos se pronunciassem sobre os 

temas e só depois enunciava as minhas ideias sobre esses temas. 

 
“Em janeiro foi muito comentado na comunicação social as agressões de 

um jovem menor sobre a sua namorada”  

(D.B. de 24 de janeiro de 2020) 
 

Na minha perspetiva era fundamental perceber o que os alunos percebiam de 

violência no namoro, se tinham vivido alguma situação semelhante e entender o 

ponto de vista deles. Só depois de os ouvir é que tentava opinar sobre os 

problemas da violência no namoro. Por vezes, optei por recorrer à ajuda da 

psicóloga da escola, para ela própria falar desses temas com os alunos. O 

objetivo passava por ela os alertar dos problemas existentes na nossa 

sociedade, e em caso de algum aluno ter vivido algum problema, ela própria os 

encaminhava para a equipa de psicólogos da escola.  

 

4.1.3.3 Aulas à distância: a necessidade de reinventar  

As aulas à distância obrigaram, sem sombra de dúvida, à reinvenção da 

educação em Portugal, visto que obrigou a que todos os professores fossem 

capazes de sair da sua zona de conforto e lecionar atrás de um computador. Foi 

assim o terceiro período. 

Na minha perspetiva, a EF foi a disciplina que mais teve de se reajustar neste 

processo, visto que, as aulas de EF têm uma forte componente prática 
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(atividades, exercícios, modalidades) para além da vertente teórica e além disso, 

tem a necessidade do contato físico, do toque, a corporalidade. 

A situação excecional que vivemos, provocou uma reflexão profunda e detalhada 

do lado de quem ensina. As circunstâncias tinham mudado e era preciso 

perceber o que fazer. O GEF reuniu, conversou, refletiu e começou a expor 

ideias de como poderiam ser dadas as aulas de EF atrás de um computador. 

Esta mudança exigiu um compromisso coletivo de todos os docentes de EF da 

escola. Sabíamos que iríamos estar privados do que é essencial, do contato 

presencial e do feedback que os alunos nos transmitiam das aulas, mas 

tínhamos obrigatoriamente de nos ajustar até porque tínhamos um terceiro 

período para lecionar. 

Realizando uma viagem de todo este período, entendo que houve uma 

evolução/transformação fenomenal desde o primeiro dia de aulas à distância até 

ao último dia de aulas. Na minha opinião, essa evolução deveu-se à capacidade 

que todo o NEE teve de ambicionar e melhorar o ensino e à capacidade de 

resiliência de todos os elementos do NE. Seria muito fácil resistir a condições 

adversas e não mudar nada. Então na primeira reunião de GEF, ficou decidido 

que todos os professores iriam utilizar a plataforma Classroom para lecionar e 

que cada turma iria ter uma hora semanal de EF. Decidiu-se também que a área 

de intervenção das aulas à distância seria a área da aptidão física. O foco na 

área da aptidão física passaria por colocar todas as semanas duas tarefas e 

“lançar” um desafio para que os alunos realizarem durante a semana. Criou-se 

também um grupo de whatsapp para que os alunos pudessem filmar, colocar os 

vídeos das tarefas e para que eles se sentissem mais próximos de nós. 

Cada aula síncrona seria utilizada para verificar as dificuldades que eles tinham 

tido na realização das tarefas/desafio e para lhes colocar mais tarefas e 

desafios. 

Com o decorrer das primeiras aulas síncronas e em reunião com a PC, 

percebemos que o que estávamos a fazer não tinha qualquer tipo de vantagem 

para os alunos, isto porque eles podiam chegar à aula e dizer que tinham feito 

os exercícios e na realidade não faziam nada. Nessa reunião, chegamos a 

conclusão que a única possibilidade de saber se os alunos realizavam alguma 
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atividade física durante a semana era realizar aulas práticas nas aulas 

síncronas. 

Reajustamos o nosso ensino naquela reunião. A seguinte tabela mostra o 

reajustamento efetuado após a reunião. 

 Inicialmente Previsto Após Reajustamento 

Carga Horária 1 Hora semanal 1 Hora semanal 

Áreas de Atuação  Área da aptidão física 

 Área da Aptidão 

Física; 

 Área dos 
conhecimentos. 

Componente Prática Não Sim 

Estratégias utilizadas 
 1desafio semanal; 

 2 Tarefas semanais; 

 1desafio semanal; 

 2 Tarefas semanais; 

 Matéria de estudo 
(cada tema foi 

introduzido 
quinzenalmente); 

 Quiz para responder 
à matéria de estudo. 

Constrangimentos 

Não saber se os alunos 

realizavam as tarefas e os 

desafios estabelecidos. 

Os alunos realizarem as 

aulas prática, mas não 

tínhamos a perceção se 

estavam a executar 

corretamente os exercícios. 

Tabela 3-Reajustamento das aulas à distância após reunião. 

 

Verificámos que introduzimos algumas estratégias, que no meu ponto de vista 

vieram rentabilizar e melhorar as nossas aulas. As grandes diferenças depois do 

reajustamento, foram verificadas: além da área da aptidão física (desafios e 

tarefas), adicionamos a área dos conhecimentos e dividimos essa área em 

quatro conteúdos (Jogos Olímpicos, Desportos Coletivos, Desportos Individuais 

e Saúde e Bem-Estar). Cada conteúdo tinha a matéria na Classroom e um Quiz 

para os alunos realizarem quinzenalmente. Começamos também a lecionar 

aulas práticas e a estimular os alunos para que enviassem vídeos através do 

whatsapp a realizarem os desafios e as tarefas. Ao longo do tempo, começou a 

haver uma maior aceitação às aulas síncronas, os alunos ficaram mais 

motivados.  
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Criamos exercícios “Tabata” para que os alunos se exercitassem. Realizei vários 

vídeos “Tabata” para lhes dar o exemplo e os estimulasse a realizar exercício 

em casa. Os alunos chegaram a confidenciar que as aulas práticas eram a única 

prática desportiva que tinham durante a semana.  

Com o decorrer das aulas, começamos a desafiar os alunos para que eles 

criassem os seus próprios exercícios. O objetivo passaria que eles se filmassem 

a realizar o exercício, que nos enviassem o vídeo a executar para depois o 

exercício fosse introduzido no nosso plano de aula.  

O maior constrangimento das aulas à distância, na minha opinião é que por mais 

aulas práticas que nós déssemos, nada substituí as aulas presenciais em EF, 

visto que, até podíamos estar a incentivar a prática desportiva, mas não 

conseguíamos corrigir quase nada nos exercícios que lhes pedíamos para 

executar, por exemplo, um gesto básico de colocar os pés à largura dos ombros, 

não conseguíamos perceber se eles tinham realmente os pés à largura dos 

ombros, porque através do computador não conseguimos corrigir quase nada. 

Refletindo sobre o período atípico, na minha perspetiva, conseguimos colocar 

em prática tudo aquilo que abordamos nas aulas teóricas do mestrado, 

nomeadamente a necessidade do professor se adaptar a novas tecnologias, a 

um ensino diferente e a novas estratégias de ensino. Ninguém estava preparado 

para isto, mesmo conversando com professores mais experientes, eles referiam 

que nunca na sua vida tinham encontrado nada assim. Tratou-se, portanto de 

uma grande aprendizagem para todos e sem dúvida que foi uma prova de 

superação à qual, penso que nos conseguimos adaptar da melhor maneira e 

superar.  

No que concerne a experiência de lecionar aulas à distância, considero que foi 

uma viagem longa, de muita aprendizagem e apenas com muita capacidade de 

superar todos os obstáculos é que foi possível finalizar esta etapa. Na minha 

perspetiva, os EE tiveram de criar soluções para resolver problemas que 

diariamente aconteciam. Por exemplo, notou-se com o desconfinamento que a 

afluência dos alunos às aulas deixou de ser uma constante e nós, NE, tivemos 

de tentar superar isso cativando os alunos para as aulas de EF. 
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4.1.3.2 Gestão e tempo de aula 

“Tive imensas dificuldades porque não me consegui focar-me na turma 

como um todo. A minha posição na aula não foi a melhor para conseguir 

analisar tudo que estava a acontecer”. 

(D.B. de 6 de janeiro de 2020) 

 
A correta perceção da realidade é na minha opinião o ponto-chave para o 

assumir do erro. Considero que relativamente à gestão da aula e da turma, 

cometi alguns erros, mas que foram corrigidos com o decorrer desta viagem. 

Neste aspeto a viagem foi curiosa porque apresentei erros em janeiro que não 

cometi em setembro. Mas porque é que aconteceu? Não se devia ser melhor em 

janeiro do que fui em setembro? A realidade é que em setembro quando me 

apresentei aos alunos fui muito claro nas regras de funcionamento das aulas e 

expliquei-lhes que as regras vigoravam tanto para as aulas teóricas como nas 

aulas práticas. Regras como a pontualidade, o respeito pelo próximo, não falar 

enquanto alguém está a falar e assiduidade foram estabelecidas no primeiro dia 

de aulas. De uma forma lúdica, resumi-lhe que a partir daquele dia iríamos 

funcionar como uma equipa e que qualquer equipa só funciona bem se tiver 

regras e que bastava um elemento da equipa não cumprir essas regras que o 

conceito de equipa poderia perder-se por falta de disciplina ou de respeito. 

Desafiei-os a sermos uma equipa até ao final do ano. 

Ao longo das aulas teóricas, encaro que os alunos assimilaram muito bem o que 

se pretendia para as aulas e o transfer dessa turma para as aulas práticas, na 

minha perspetiva, correu muito bem porque eles já sabiam de antemão qual as 

regras que tinham de cumprir nas aulas. 

Em janeiro, quando fomos colocados com uma turma mais velha, numa escola 

nova, com alunos que nunca tinha tido qualquer tipo de relação, as coisas 

inicialmente não correram bem. Na minha opinião, não correram bem porque tive 

receio de colocar regras no primeiro dia. A turma não era minha, não conhecia a 

professora principal daquela turma e não me senti capaz de chegar e ditar as 

minhas regras.  
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Recordo-me da primeira aula de Andebol com a segunda turma cooperante, 

como se fosse hoje porque mal acabou a aula fiquei logo com a sensação que 

não tinha feito um bom trabalho. Apresentei vários erros na minha colocação 

perante a turma, muitas das vezes fiquei de “costas” para os alunos, senti que a 

aula não fluído de uma forma eficaz e não consegui corrigir os comportamentos 

desviantes dos alunos, mas acima de tudo falhei porque iniciei a primeira aula 

sem colocar as regras de funcionamento das aulas. Considero que não houve 

falta de conhecimento que tinha de colocar as regras, mas sem dúvida que 

demonstrou falta de experiência e um pouco de desleixo pois já estava 

habituado aos alunos da minha escola cooperante que sabiam as regras de 

funcionamento das aulas e pensava que ia correr tudo bem. 

Após refletir sobre o que se tinha passado nessa primeira aula prática, percebi 

que teria de ser mais rigoroso na minha gestão de aula porque a modalidade 

que estava a abordar, influenciava o modo como iria gerir a aula, isto é, se tive 

facilidade em lecionar Padel ao 7ºano e a gerir a aula deveu-se muito ao tipo de 

exercícios que elaborei na aula. No Padel eram exercícios mais analíticos, onde 

não existia muita confusão e facilmente conseguia observar tudo o que estava 

ao meu redor, enquanto no Andebol isso já não aconteceram, pois, os exercícios 

eram mais complexos e tinha de observar tudo ao mesmo tempo. 

Percebi então que tinha de voltar ao ponto de partida com a turma do 10ºH. A 

partir daquele dia, juntei os alunos e falei-lhe de regras que tinham de ser 

cumpridas por todos. As presenças seriam marcadas nos primeiros cinco 

minutos da aula, quem não fizesse aula não poderia interromper a aula ou iria 

para a biblioteca realizar um trabalho sobre a modalidade que estávamos a 

lecionar. Na minha perspetiva foi importante colocar as regras de uma forma 

clara e concisa para que melhorasse a minha gestão de aula, criasse rotinas 

durante as aulas e melhorasse o respeito de todos para com todos.  

Comecei também a perceber quais as estratégias que deveria utilizar para evitar 

comportamentos desviantes. Comecei por modificar os meus métodos de 

intervenção, sinalizando aos alunos que erraram e que deviam pensar nos seus 

comportamentos, tentei ser mais específico quando indicava os comportamentos 

a modificar e mostrar-me convicto nas decisões que tomei. Uma das estratégias 



 77  
 

que criei no Andebol é que cada vez que os alunos desrespeitassem as normas 

de funcionamento da aula, teriam de fazer flexões. Como era uma turma 

indisciplinada, ao início deu resultado, mas depois continuaram com o mau 

comportamento o que me levou a adotar regras ainda mais firmes, “cada vez 

que houvesse um mau comportamento, todos os alunos do grupo faziam as 

flexões”. Na minha opinião, o comportamento da turma melhorou visto que os 

alunos começaram a pensar que o seu mau comportamento iria também 

prejudicar os outros alunos. 

Obviamente não foi só aos alunos que coloquei regras, também a mim próprio 

percebi que tinha de ter outra capacidade para que as coisas funcionassem 

melhor, nomeadamente na transição de exercícios. Tinha de me organizar 

melhor para não ter de andar a trocar/adicionar material de um exercício para o 

outro. Percebi que transição demorada de um exercício para o outro criava muito 

ruído e destabilizava a aula. 

 Na minha perspetiva, como estas alterações consegui criar rotinas nos alunos 

de pontualidade e disciplina que fez com que aumentasse o tempo útil de aula. 

Segundo Metzler (2011), a gestão do tempo de aula é um dos recursos mais 

importantes no ensino, do qual o professor pode utilizar este tempo para 

potenciar aprendizagem dos seus alunos. Em reunião com a PC ficou delineado 

que todos os exercícios seriam realizados respeitando a estrutura do exercício 

anterior, isto é, por exemplo se utilizamos inicialmente um exercício com 4 

balizas, não iríamos tirar as balizas num segundo exercício para depois voltar a 

colocar as 4 balizas. O objetivo era claro, diminuir o tempo de transição em cada 

exercício e aumentar o tempo disponível para a prática. Outra estratégia 

utilizada e que se tornou eficaz foi não mudar de exercício para todos ao mesmo 

tempo, isto é, como os alunos trabalhavam por grupos eu ia a cada grupo e 

introduzia o exercício. Antes de utilizar esta estratégia verifica que perdia muito 

mais tempo pois havia sempre alguém que tinha alguma dúvida e nunca mais 

iniciava o exercício. 

Refletindo sobre o antes e o depois, penso que a nível pessoal foi sem sombra 

de dúvida o aspeto que mais evoluí ao longo do ano letivo. Percebi que a 

introdução de regras, rotinas numa turma desde cedo, pode ser vital para o bom 
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funcionamento de uma turma. Percebi também, que apesar de experiente no 

treino desportivo, quando lecionamos numa escola as coisas funcionam de 

maneira diferente, pois nas aulas existem alunos com níveis/dificuldades 

completamente diferente que levará a uma intervenção completamente distinta à 

que se dá no treino. 

A PP fez-me perceber que uma boa gestão de aula e do tempo de aula são 

fatores importantes para a construção de um ensino mais eficaz, mais 

estruturada e mais orientado para as dificuldades dos alunos.  

 

4.1.3.4 Feedback Pedagógico 

“O conceito de Feedback Pedagógico é definido como um comportamento 

do professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por 

objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de 

uma habilidade” 

(Fishman& Tobey, 1978) 

 
Antes de abordar o feedback, considero importante enquadrar onde o feedback 

se encaixa, pois, falar de feedback e não falar de instrução, na minha opinião é 

como falarmos de um meio e não falarmos do início e do fim. O ponto de partida 

será abordar a instrução. A instrução tem por âmbito todos os comportamentos e 

técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do reportório do professor 

para comunicar de uma forma efetiva (Mesquita (2018/2019*))3. Mesquita 

(2018/2019*)4 refere ainda, que inclui todo o tipo de comportamentos verbais e 

não verbais, explicações, demonstrações, feedbacks, entre outras formas de 

comunicação e que estão intimamente ligadas ao objetivo da aprendizagem. 

Durante a minha PP, utilizei a instrução para garantir a segurança dos alunos, 

sobretudo porque muitos deles se não fossem alertados do perigo, por exemplo 

                                            

 
3 Slides da aula da Unidade Curricular de Didática Geral, inserida no 2º ciclo em EEFEBS, no ano letivo de 2018/2019, elaborados por 

Mesquita, I. (Representados ao longo do texto por “*”) 

4 Slides da aula da Unidade Curricular de Didática Geral, inserida no 2º ciclo em EEFEBS, no ano letivo de 2018/2019, elaborados por 

Mesquita, I. (Representados ao longo do texto por “*”) 
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em lançar as bolas de um lado para o outro, abusavam. Outro objetivo que 

pretendi com a instrução passou por diminuir o tempo o tempo de explicações 

durante a aula, nomeadamente uma estratégia que sempre utilizei passou por no 

início de cada aula, explicar-lhes de uma forma clara tudo o que se iria passar na 

aula. O objetivo passava por não ser interrompido em cada exercício que 

introduzia na aula.  

Siedentop (1991) refere que nas situações de instrução, a informação é 

transmitida em referência a três momentos: antes da prática, durante e depois 

da prática. No início de cada aula, como referi anteriormente, sempre tive o 

cuidado de juntar a turma, explicar-lhe os objetivos da aula, elaborar os grupos 

de trabalho e questioná-los sobre dúvidas anteriores. Do mesmo modo que no 

final da aula sempre tive o cuidado de os juntar novamente, de avaliar se os 

objetivos que tínhamos inicialmente propostos foram cumpridos e perceber quais 

as maiores dificuldades que tinham tido durante a aula. Considero que o fim da 

sessão pode ser uma referência importante para os alunos percebem se a aula 

foi produtiva ou não. 

Durante a aula, a informação foi muitas vezes transmitida através do feedback. A 

utilização do feedback pode representar uma mais-valia para o professor no 

processo de interação pedagógica e transmitir informações aos alunos sobre as 

tarefas motoras realizadas. A nível pessoal “dar” feedbacks era um domínio que 

eu pensava que dominava, mas que ao longo do tempo percebi que teria de 

melhorar imenso. 

  

“Uma lacuna e que será revista por mim num futuro (depois de falado com 

o Professor Cláudio Farias) foi sem dúvida no ciclo do feedback. Dei 

feedbacks, mas por vezes como estava tão preocupado que a dinâmica do 

exercício, não fui capaz de perceber se os feedbacks que estava a 

transmitir, tinham ou não efeito nos alunos” 

(Reflexão Pós Observação do primeiro período) 

 
Percebi então, que tinha que refletir sobre o que tinha de melhorar, onde poderia 

melhorar e como poderia melhorar. Piéron e Delmelle (1982) referem e 
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sintetizam a sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver 

para emitir um feedback pedagógico: observação e identificação do erro na 

prestação; tomada de decisão; feedback pedagógico informativo; observação da 

mudança de comportamento motor do aluno; eventual observação de uma nova 

tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback pedagógico. Tendo em 

conta a sequência de comportamentos, percebi que apenas era capaz de 

identificar os erros dos alunos, tomar a decisão, de dar ou não o feedback, de 

reagir ou não reagir à tarefa motora que o aluno executou e transmitir o 

feedback. 

A partir do reparo efetuado pelo PO, procurei nas aulas seguintes melhorar a 

sequência, depois de transmitir um feedback comecei a esperar um pouco para 

perceber se existia mudança de comportamento por parte dos alunos, se eles 

tinham percebido a informação que lhes tinha sido transmitida e se tinham 

consigo efetuar o pretendido. Comecei também a pedir aos alunos realizarem 

novamente a tarefa para perceber se existia ou não mudança de 

comportamento. 

Outra lacuna que observei e que devia ser corrigida, seria utilizar 

frequentemente feedbacks individuais para erros coletivos, ou seja, tinha alunos, 

por exemplo na modalidade do Padel, com o mesmo nível de prática e realizar 

os mesmos erros e eu inicialmente corrigia-os individualmente. Depois de uma 

reflexão percebi que poderia utilizar naquele caso um feedback para um grupo 

de alunos visto que apresentavam as mesmas lacunas, tinham o mesmo nível e 

a correção era igual. 

Depois de uma reflexão percebi que poderia utilizar naquele caso um feedback 

para um grupo de alunos visto que apresentavam as mesmas lacunas, tinham o 

mesmo nível e a correção seria igual. Nestes casos, Mesquita (2011) indica que 

“os feedbacks dirigidos ao grupo constituem, também, uma forma de modelação 

de comportamentos, isto é, de utilizar o comportamento de um indivíduo como 

exemplo para outros imitarem”. Indo ao encontro da autora, considero que mais 

vale dirigir o feedback para a turma, para que todos percebam onde está o erro e 

como deve ser corrigido. Por vezes utilizei um aluno para exemplificar a tarefa, 

neste caso, utilizava sempre o melhor a realizar a tarefa, como forma de 
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modelação de comportamento, ou seja, para servir de exemplo para todos os 

outros. 

Para Martins et al. (2017), o feedback pode ser auditivo, tátil, visual ou misto. A 

maior parte das vezes utilizei os feedbacks auditivos e visuais, ou seja, tentei 

sempre transmitir informação através da comunicação e da demonstração de 

como se faz corretamente. A nível pessoal, tenho bastante à vontade em quase 

todos os desportos, aproveito sempre essa à vontade para mostrar aos alunos 

como se faz corretamente. 

Finalizando, penso que a reflexão/ procura de conhecimentos para melhorar os 

meus feedbacks foi vital para conseguir melhorar a minha qualidade de ensino. 

 

4.1.4 Avaliação 

“O processo de avaliação pode ser entendido como uma tarefa de recolher, 

analisar e interpretar diversos elementos reunidos ao longo do tempo 

acerca de um produto ou sistema de ensino, no sentido de verificarmos em 

que medida foram alcançados os objetivos que foram previamente 

estabelecidos”. 

(Rosado et al., 2002) 

 
As maiores preocupações e interrogações que eu tinha acerca das funções dos 

professores envolviam o processo avaliativo. Nunca ter passado por esta 

experiência enquanto aluno (avaliar), nunca ter percebido como os professores 

de EF avaliavam e ter receio de ser injusto a atribuir classificações, colocavam-

me reticente relativamente ao processo avaliativo. O que avaliar? Para que 

avaliar? Qual a importância de avaliar para os alunos/professores? Apesar de 

todas estas interrogações, percebi ao longo do EP que o processo avaliativo é 

uma ferramenta fundamental para conduzir todos alunos ao sucesso pois 

permite-nos analisar cuidadosamente as aprendizagens conseguidas face ao 

planeado, permite-nos uma descrição que informa professores e alunos sobre os 

objetivos cumpridos e não cumpridos e prepara, acompanha e encerra o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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O processo avaliativo foi fundamental durante todo o meu percurso, pois 

possibilitou-me regular as minhas dificuldades e forneceu-me informações sobre 

o meu desempenho. Considero também, que me permitiu identificar as 

dificuldades associadas ao ensino-aprendizagem, das dificuldades dos alunos 

nas aulas e perceber quais as motivações dos alunos nas aulas de EF. 

Bento (2003) refere que o processo de avaliação decorre em três momentos: o 

primeiro é realizado no decurso da aula, o segundo na parte final da aula e o 

terceiro decorre após a aula e em casa. Estes três momentos têm interpretações 

diferentes. Se no primeiro momento não devemos subvalorizar as observações e 

as análises que elaboramos, no segundo momento, na parte final da aula, 

procede-se a uma retrospetiva com os alunos sobre o decurso e os resultados 

da aula e no terceiro momento, depois da aula e em casa, devemos analisar e 

refletir sobre o ensino, sobre todo o processo e registar todas as mudanças que 

visam melhorar o ensino-aprendizagem. Na minha opinião faz mais sentido 

avaliar o nosso processo avaliativo no terceiro momento, depois da aula e casa, 

visto que estamos de cabeça fria, conseguimos refletir de uma maneira mais 

eficiente sobre o que tem acontecido ao longo das aulas e permite-nos ajustar 

corretamente todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.1.4.1 Avaliar não é sinónimo de Classificar 

Ainda existe muita confusão por parte dos alunos em entender a diferença entre 

avaliar e classificar. Diria que muitos deles bastava dizer-lhes que iam ter uma 

avaliação diagnóstica, que ficavam “cheios de medo” e nervosos. Na minha 

perspetiva é fundamental clarificar estes dois conceitos para que se 

desmistifique o conceito de avaliar, como algo muito negativo que os coloca em 

sobressalto. Durante todo este ano letivo, sempre que introduzi uma modalidade 

nova, tive o cuidado de lhes explicar o porquê da primeira aula ser a avaliação 

(diagnóstica) e qual era o significado dessa avaliação. Achei sempre importante 

que os alunos percebessem que iriam ser avaliados e não classificados, desse 

modo explicava-lhes que o objetivo da avaliação passaria por diagnosticar as 

capacidades e as dificuldades que tinham. As respostas que me davam eram 

sempre as mesmas: ”Professor vai dar nota no final” ou ”Professor ninguém 
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reprova”. É importante evidenciar e explicar que são termos com significados 

distintos, embora muitas das vezes sejam confundidos. Existir uma avaliação 

não significa haja uma classificação, mas é fundamental perceber que a 

classificação deve ser baseada numa avaliação e deve ser fruto de todas as 

diferentes formas de avaliação (Mesquita (2018/2019*)5. Avaliar terá sempre 

como função corrigir o que está mal e tentar proceder à reformulação, corrigindo 

o que está errado, enquanto classificar é quantificar, ordenar os alunos 

atribuindo-lhes uma nota. 

 

4.1.4.2 Diagnosticar, Analisar e Planear 

Ao longo do EP recorri a três modalidades de avaliação: Avaliação Diagnóstica, 

a Avaliação Formativa (AF) e a Avaliação Sumativa (AS), sendo a mais 

reconhecida para os alunos a AS. Curiosamente, na minha perspetiva enquanto 

aluno também era a avaliação que fazia mais sentido, no entanto, com o 

decorrer do EP tive uma modificação do meu pensamento, pois comecei a 

valorizar as outras duas modalidades  

Abordando cada modalidade de avaliação, no meu ponto de vista, a AD é a mais 

importante para os professores pois permite-lhes diagnosticar todos os pontos 

fortes/fracos dos alunos, perspetivar e delinear todos os objetivos que pretende 

que os alunos atinjam. Gonçalves et al (2010, p. 47) defende que a AD, “como o 

próprio nome indica, não é formular um juízo, mas recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento. É fundamental recolher essa informação para que depois 

consigamos ajustar às necessidades dos alunos.  

A principal apreciação que retirei desta experiência relativamente à AD é que 

não vale a pena estarmos a idealizar o que nós queremos, mas sim o que os 

alunos necessitam, isto é por vezes queremos, temos a ideia que vamos 

                                            

 
5 Slides da aula da Unidade Curricular de Didática Geral, inserida no 2º ciclo em 

EEFEBS, no ano letivo de 2018/2019, elaborados por Mesquita, I. (Representados ao 

longo do texto por “*”) 
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conseguir ensinar todos os conteúdos, mas na verdade isso não acontece por 

isso é fundamental criar um panorama realista tendo em conta o nível dos 

nossos alunos.  

Rosado et al. (2002), referem que a AD tem o objetivo de verificar as 

capacidades dos alunos e, também, se estes já possuem o conhecimento da 

matéria que o professor vai ensinar. Desse modo para as AD, realizei 

juntamente com as minhas colegas de estágio, grelhas que nos permitissem 

reconhecer o nível dos alunos e à posterior delinear os conteúdos que iriam ser 

abordados. No meu ponto de vista as grelhas facilitaram imenso pois ficamos 

logo com a noção do nível dos alunos e os pontos mais fortes/mais fracos que 

eles tinham. Foi também importante para elaborar as unidades didáticas e os 

conteúdos que iriam ser abordados durante as aulas pois as unidades didáticas 

tiveram sempre em conta o nível dos alunos que era apurado na AD. 

Outra modalidade de avaliação utilizada é a AF. Segundo Black&William (1988) 

o termo “avaliação formativa” é utilizado como uma base que fornece 

informações aos alunos sobre as suas próprias aprendizagens e informa os 

professores sobre o seu planeamento. Chng and Lund (2018) referem que a AF 

tem dois propósitos: (1) para os professores avaliarem e reverem o seu ensino; 

(2) para que os alunos percebam o seu progresso, ou seja se estão a evoluir, ou 

não, nas aulas. Na minha perspetiva a AF foi muito útil para me informar sobre o 

progresso dos alunos. Na prática, fiz uma listagem com os nomes dos alunos e 

no final de cada colocava “+”, “+-” ou “-” ao desempenho que eles tinham nas 

aulas. Sendo a AF uma avaliação contínua e realizada através da observação 

que eu tinha ao longo das aulas, elaborar esse registo ajudou-me imenso para 

que no fim conseguisse avaliar de uma forma mais justa. 

Por último, a AS segundo Mesquita (2018/2019*)6 “ é a modalidade de avaliação 

que melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou à retenção do 

                                            

 

6 Slides da aula da Unidade Curricular de Didática Geral, inserida no 2º ciclo em 

EEFEBS, no ano letivo de 2018/2019, elaborados por Mesquita, I. 

(Representados ao longo do texto por “*”) 



 85  
 

aluno, pois compara resultados globais, permitindo verificar a progressão de um 

aluno face a um conjunto lato de objetivos previamente definidos.” Para Vickers 

(1990), a AS ocorre no final de cada módulo e sintetiza a evolução do aluno. Na 

minha perspetiva a AS deve ser considerada apenas como o culminar/ o 

exercitar de todas as aprendizagens desenvolvidas ao longo das aulas, ou seja, 

os exercícios que são desenvolvidos na AS devem ir ao encontro de tudo que foi 

lecionado durante as aulas de EF. Não se justifica, por exemplo numa 

modalidade coletiva, avaliar o jogo se durante a unidade didática os alunos 

nunca realizaram um jogo coletivo. É fundamental no meu ponto de vista, o 

professor ser objetivo no que pretende avaliar e avaliar os alunos de uma forma 

simples. Não dispersar nem elaborar exercícios mais complexos do que é o 

habitual só porque é a avaliação sumativa. 

Em suma, se no inicio do ano estava muito reticente sobre a avaliação e sobre 

tudo o que envolvia a avaliação, a prática pedagógica permitiu-me desmistificar 

esse tabu e perceber que se os processos/as avaliações forem elaboradas de 

uma forma correta (elaborar uma AD, elaborar uma AF que permita o registo do 

que os alunos realizaram ao longo da UD) mais facilmente chegamos ao fim e 

avaliamos os alunos com a máxima de justiça. 

 

O andebol e o ensino à distância 

Avaliar a modalidade de Andebol implicou avaliar o jogo, a performance no jogo 

e não habilidades isoladas de passe e receção entre outros. Como foi utilizado 

um modelo híbrido de MID e o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão 

nas aulas de Andebol, optou-se desde logo por avaliar os alunos no contexto de 

formas de jogo. Mesquita (2015) refere que é um contexto mais real e que incide 

sobre aspetos essenciais da atuação, nomeadamente, nas formas básicas de 

jogos e do desempenho de papéis de apoio e coordenação. Assim desde a AD 

realizei formas de jogo e tentei avaliar os alunos pela prestação que tinham no 

jogo. Filmei e revi as filmagens em casa para depois estruturar os conteúdos que 
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iriam ser desenvolvidos ao longo da UD. Na AS, os alunos foram avaliados 

através de formas básicas de jogo e exercícios que realizam ao longo da UD. 

No que concerne o ensino à distância e a implicação que teve nas nossas vidas, 

avaliar os alunos através de um ecrã foi uma tarefa muito complicada. Ainda 

mais complicado, porque os alunos da escola residente não tinham sido 

avaliados nos dois primeiros períodos. Desse modo, o Ministério da Escola 

exigiu à escola que realizasse a avaliação/classificação. Em condições normais 

seria dada a nota do segundo período, mas neste caso o GEF teve que criar 

uma grelha que pudesse avaliar e classificar os alunos. A avaliação na disciplina 

de Educação Física teve por base a realização das tarefas propostas aos alunos 

no terceiro período, assim como a sua intervenção/participação em contexto de 

aula/sessão síncrona. O fator assiduidade serviu para reforçar a avaliação 

(classificação) atribuída ao aluno.  

Os critérios de avaliação para o terceiro período foram para o nível (1): o aluno 

não realizou qualquer tarefa proposta e não interveio/participou nas 

aulas/sessões síncronas; (2) o aluno não realizou qualquer tarefa proposta mas 

interveio/participou pontualmente nas aulas/sessões síncronas; (3) o aluno 

realizou até 60% das tarefas propostas (pelo menos uma) e/ou 

interveio/participou com regularidade nas aulas/sessões síncronas; (4) O aluno 

realizou entre 61% e 90% das tarefas propostas e interveio/participou com 

regularidade e ativamente nas aulas/sessões síncronas; (5) o aluno cumpriu 

entre 91% e 100% das tarefas propostas e interveio/participou com regularidade 

e ativamente nas aulas/sessões síncronas 

.  
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4.2 ÁREA 2-Participação na Escola e Relação com a comunidade 

Segundo as normas orientadoras do EP, nesta área estão englobadas todas as 

atividades não letivas desenvolvidas pelo estagiário ao longo do ano, tendo em 

panorama a sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente 

contribuiu para um desenvolvimento/conhecimento da escola e da comunidade 

escolar. Tendo isto como objetivo promover o sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de EF na escola e na comunidade escolar, bem como na 

disciplina de EF, através da sua intervenção contextualizada. 

 
“As remodelações da escola fizeram com que nós tivéssemos um papel 

mais ativo na comunidade escolar” 

(D.B. de 14 de fevereiro) 

 
O professor atual não se incide apenas no ensino nem se resume a uma sala de 

aula. Richards et al. (2013) refere que o papel de todo e qualquer docente é 

complexo e multifacetado, requerendo um sentido de responsabilidade único 

para dar resposta às suas funções. As condições especiais que se desenvolveu 

o nosso EP e a inoperância das infraestruturas escolares podem ter tido um lado 

positivo, aconchegante e até familiar. Inicialmente iríamos lecionar, observar as 

aulas dos nossos colegas e participar em algumas tarefas e projetos 

dinamizadores da escola, mas sem lecionarmos, a PC tentou-nos encaixar no 

máximo de atividades e projetos. Sinto que durante toda esta viagem não ganhei 

muita experiência de ensino, mas tenho a noção que cresci imenso como 

pessoa. Todas as atividades e projetos que estive inserido tornaram-se 

fundamentais para criar uma empatia, uma relação e um sentimento de que um 

bocadinho daquela escola também era minha e sendo minha tinha de cuidar o 

melhor possível dela. 

Todas as atividades e projetos foram importantes porque permitiram-me crescer 

como cidadão, aprender com pessoas diferentes e acima de tudo valorizar o 

papel que cada um tem na escola. A escola é um conjunto de pessoas, onde na 

minha opinião, todos são fundamentais e ninguém é mais importante que 

ninguém. Recordo-me que quando iniciei o projeto de cantina, não tinha muita 
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vontade de o realizar nem tão pouco me motivava estar lá. Hoje analisando o 

projeto da cantina, percebo o quão importante foi este projeto para mim, visto 

que possibilitou-me conhecer os alunos da escola, possibilitou que eles me 

conhecessem e acima de tudo ajudou a perceber o quotidiano de um auxiliar 

educativo e dos alunos. 

Outro projeto que participei e que ficará guardado na minha memória para 

sempre foi o apoio à sala de multideficiência. Não foi pelo apoio que demos 

diretamente aos meninos, mas envolvemo-nos em várias tarefas que 

envolveram a comunidade e que felizmente tiveram sucesso, nomeadamente 

conseguimos através de uma ação solidária, arranjar fundos para que os fossem 

às terapias. Este projeto, no meu ponto de vista foi o culminar da nossa relação 

com a comunidade, isto porque nos apercebemos que as funcionárias faziam 

bolos na escola e tentavam angariar dinheiro que permitisse os meninos 

frequentar as terapias. Ao nos apercebermos do que estava a acontecer, 

quisemos logo ajudar e solidarizarmos com isso, promovendo algumas 

campanhas. 

Na tabela seguinte estão apresentadas todos os projetos e atividades que 

realizamos ao longo do ano letivo. 

Atividades realizadas ao longo do ano letivo 

1º 
Período 

 

 Projeto de Cantina (Início em Setembro) 

 Apoio à sala de multideficiência (Início em outubro) 

 Aulas de Cidadania e Desenvolvimento (Início em outubro) 

 Dia do Patrono (4 de novembro) 

 Dia Mundial do Portador de Deficiência (3 de dezembro) 

 Caminhada à Serra da Freita (17 de dezembro) 

2º 
Período 

 

 Projeto de Turma (iniciado no segundo período) 

 Projeto de Cantina 

 Organização de um evento de desporto escolar adaptado (20 de 

fevereiro) 

3º 
Período 

 Não decorreu nenhuma atividade devido ao Covid-19 

Tabela 4-Atividades e projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo 
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De seguida, apresento todas as atividades desenvolvidas ao longo do EP que 

considero que foram fundamentais para o meu desenvolvimento como EE. 

4.2.1 Projeto Cantina 

O Projeto de cantina foi um projeto criado pelo grupo de EF da escola e teve 

início há cerca de 5 anos letivos. A finalidade inicial era possibilitar os alunos a 

participarem nas atividades do Desporto Escolar existente na escola durante o 

período de almoço. Durante o período de almoço (período do meio dia às 

catorze horas) existia a possibilidade de os alunos irem ao Desporto Escolar, 

mas o que acontecia era que muitos deles não frequentavam o desporto escolar 

porque não tinham tempo para almoçar. Sabendo disto, o grupo de educação 

física reuniu e propôs alterarem algumas regras no funcionamento dos horários 

da cantina para possibilitar que os alunos conseguissem ir todos ao desporto 

escolar e almoçar. 

Na prática o grupo de educação física juntou todos os horários de todas as 

turmas e elaborou um roulement dos horários das turmas se deslocarem à 

cantina. Este roulement permitiu assim um fluxo mais organizado e que os 

alunos conseguissem participar nas atividades de desporto escolar.  

Além desse roulement, o projeto cantina colocava também um professor de 

educação física e um estagiário de educação física no período de almoço para 

orientarem os alunos (principalmente porque eles não comiam sopa nem fruta). 

Com o decorrer do tempo, o grupo de educação física percebeu que ainda 

existia uma lacuna que deveria ser corrigida durante a hora de almoço, o 

desperdício de comida na cantina, era enorme e a principal razão para isso 

acontecer era as funcionárias colocavam pratos com muita comida para miúdos 

pequenos. Inicialmente falou-se com as funcionárias para dosearem melhor as 

refeições para que assim fosse possível “obrigar” os alunos a comer a sopa, a 

fruta e os vegetais.  

Atualmente este projeto passou para a responsabilidade da professora Graça, 

mas mantêm-se todas as diretrizes que o grupo de educação física criou.  

Os estagiários na minha opinião têm um papel importante para a realização 

deste projeto pois são eles que diariamente estão na cantina a orientarem os 

alunos principalmente no incentivo a comer a fruta, a levarem salada nos 
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tabuleiros e a comerem a sopa toda. Caso não estivéssemos lá tenho a certeza 

que a maior parte dos alunos não iria comer a sopa nem fruta. 

Este projeto inicialmente para mim foi importante para conhecer/ dar-me aos 

alunos da escola, mas com o decorrer do tempo senti que tive um papel 

importante na sensibilização dos alunos para o não desperdício de comida e 

para a importância de uma alimentação saudável no dia a dia. 

 

4.2.2 A Sala de Multideficiência e a campanha de angariação de 

fundos 

O dia vinte de outubro ficará marcado para sempre na minha memória. Com as 

obras do pavilhão a decorrerem e sem estarmos a lecionar, a PO propôs-nos 

trabalhar com os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), na sala 

Arco íris.  

Sabia de antemão que seria a 

minha maior fragilidade ao nível 

profissional e que inicialmente iria 

ter muitas dificuldades. Tinha 

receio, ficava aflito ao ver os 

meninos naquela situação embora 

tivesse noção que era um aspeto 

que pretendia corrigir durante este 

ano. 

Os alunos da Sala Arco Íris não 

tinham qualquer autonomia para elaborar tarefas básicas como apanhar algo ou 

ir à casa de banho. Ao nível de mobilidade, apenas uma aluna conseguia andar 

sem cadeira de rodas, mas mesmo assim tinha muitas dificuldades em andar. 

O nosso trabalho começou por levar os meninos para um colchão e trabalhar a 

mobilidade articular deles, mas a professora de ensino especial (Professora 

Susana) percebeu que apesar do nosso empenho e esforço seria muito difícil 

conseguir ter algum tipo de progressão. Optou-se então por levar os meninos a 

passear pela escola, de modo a que lhes permitisse sair da sala de aulas e ao 

mesmo tempo interagir com os outros meninos. Afeiçoei-me aos meninos e com 

Ilustração 4-Cartazes da Campanha "Ajude a Ajudar". 
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o decorrer dos dias, percebi que as funcionárias da sala Arco Íris estavam 

constantemente a fazer bolos para vender. O objetivo das vendas seria angariar 

dinheiro para que os meninos pudessem realizar terapias (com cães e com 

cavalos), terapias que a escola não conseguia suportar financeiramente. Percebi 

que tinha de ajudar desse por onde desse. Arranjei uma camisola do Futebol 

Clube do Porto e disponibilizei-a para rifar. Ao saber disso, a PC conseguiu que 

a camisola do Porto fosse autografada pelos jogadores da equipa principal e o 

Diretor da Escola também se associou a iniciativa e arranjou uma camisola do 

Boavista, autografada por todos os 

jogadores. 

Depois disso, elaborei os cartazes, fiz as 

rifas e todos juntos conseguimos vender 

cerca de 300 rifas até ao dia do sorteio. 

No dia do sorteio, estiveram presentes 3 

jogadores do plantel principal do 

Boavista Futebol Clube. Acima de tudo 

foi muito gratificante trabalhar para aqueles meninos e ajuda-los a ter um dia 

especial.  

Infelizmente não conseguimos melhorar nenhuma capacidade motora nem 

nenhuma destreza motora dos alunos, mas durante aquele período, sei que lhes 

demos muito amor e que ajudamos a que eles fossem às terapias. 

A imagem seguinte, representa o culminar de dois meses de trabalho na venda 

de rifas, na divulgação do evento e na preparação para receber os jogadores. 

Este evento tornou-se tão falado que até o jornal da Região “O Gaiense” marcou 

presença e a notícia saiu mesmo no jornal semanário. 

 

4.2.3 Aulas de Cidadania e Desenvolvimento 

O primeiro contato com a minha turma, os alunos do 7ºD, ocorreu da forma que 

eu menos esperava, ou seja, numa aula de Cidadania e Desenvolvimento. Isto 

aconteceu porque as obras da escola estavam muito atrasadas e a PC, decidiu 

que deveríamos começar a trabalhar/conhecer os nossos alunos. 

Ilustração 5-Evento Solidário. 
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As aulas de Cidadania e Desenvolvimento foram o ponto de partida para a nossa 

aventura, apesar de não ser a partida que mais desejávamos deu para 

começarmos a conhecer os nossos alunos e os hábitos desportivos que eles 

tinham. No dia das apresentações, fui para a sala com a professora titular da 

turma, a professora Graça Silvestre, e desde logo ela me colocou à vontade 

conduzir os temas que entendesse durante as aulas. Depois de me apresentar 

aos alunos, pedi que eles se apresentassem e tentei logo saber um pouco mais 

sobre eles e daquilo que eles faziam fora dos portões da escola. Percebi desde 

logo que era uma turma que tinha poucas experiências desportivas e que a 

ausência da EF lhes iria fazer muita falta. 

Depois da primeira aula, combinei com a professora Graça Silvestre e com a PC, 

que iria abordar os Jogos Olímpicos nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento 

para ensinar aos alunos o que eram os jogos olímpicos e todos os valores que 

estavam presentes nos jogos. Eu sabia que era um tema que os alunos 

desconheciam e iria ser bom que eles ficassem a perceber os valores que regem 

os Jogos Olímpicos e todas as curiosidades que estão em volta dos jogos. 

Depois de três aulas teóricas sobre os Jogos Olímpicos, onde lhes foi ensinado 

quais os valores, os símbolos, o lema, as mascotes e o juramento dos Jogos 

Olímpicos, realizei grupos de trabalho/equipas para eles realizarem as suas 

mascotes, os valores, os seus lemas e os seus símbolos. O objeto era claro, 

aproveitar todos esses trabalhos para que em EF pudesse implementar o 

Modelo de Educação Desportiva (MED). Infelizmente isso nunca aconteceu 

porque nunca tivemos aulas de EF na escola. 

Além dos Jogos Olímpicos, propus a professora Graça abordar temas como: a 

violência no namoro e o Bullying7. Estes temas foram lecionados por uma 

psicóloga da escola e a razão porque os escolhi, devesse ao fato de serem 

problemas cada vez mais presentes nos jovens de hoje. 

No segundo período, as aulas de Cidadania e Desenvolvimento e de EF teóricas 

serviram para desenvolver o Projeto de Turma do 7ºD. 

                                            

 
7
 Bullying é o uso de força física, ameaça ou coerção para abusar, intimidar ou dominar 

agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. 
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Refletindo sobre as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, percebi que apesar 

de não ser a minha área de formação serviu para crescer como futuro professor 

e como pessoa. Aprendi muito com os alunos e principalmente serviu para 

conhecer a maneira como os miúdos de 12/13 anos pensam. Não tinha noção 

da dependência que os alunos têm dos telemóveis, das redes sociais e da 

internet. Percebi também, que nós enquanto professores temos o dever de 

educar/aconselhar os alunos, visto que, os alunos nos vêem como uma 

referência. Tentei através das minhas experiências de vida, fazer deles, 

melhores cidadãos. 

 

4.2.4 Dia do Patrono 

O dia 4 de novembro fica marcado pelo dia do Patrono. O dia do patrono na 

escola cooperante é um dia especial, onde os alunos não têm aulas 

propriamente ditas, mas o tempo é aproveitado para abrir horizontes aos alunos, 

isto é cada área disciplinar constrói o seu gabinete e as turmas passam de 

gabinete em gabinete para conhecer realidades novas. Por exemplo, a área das 

ciências construiu um laboratório e os alunos puderam realizar experiências, 

assim como a sala de multideficiência abriu as portas a mostrar aos alunos a 

realidade que se passa dentro daquela sala. O objetivo da sala multideficiência 

era mostrar aos alunos que aquela sala funciona de maneira parecida a qualquer 

sala de aula e que eram realizadas atividades no dia a dia que perspetivasse a 

aprendizagem dos alunos.  

O GEF infelizmente não teve pavilhão e material disponíveis, o que 

comprometeu as tarefas que poderiam ser realizadas naquele dia, mas 

felizmente conseguimos com que as crianças tivessem um dia lúdico, 

direcionado para o desporto. O que o GEF conseguiu foi trazer até à escola uma 

Escola de Remo da cidade de Vila Nova de Gaia e assim possibilitou com que 

os alunos experienciassem a modalidade de Remo, através das máquinas de 

remo. 

O nosso papel nesta atividade foi visível em duas vertentes diferentes. Se por 

lado ajudamos, encaminhamos os alunos para a seção de remo, por outro lado, 

estivemos empenhados numa campanha solidária para o qual tínhamos o 
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objetivo de angariar fundos para a sala multideficiência. Durante a campanha 

ficamos responsáveis pelos alunos, por verificar se os alunos estavam a fazer os 

cachorros quentes e auxiliamos os alunos no que necessitassem. 

Considero que foi um dia diferente, muito divertido e que deu para conhecer 

todas as áreas disciplinares existentes na escola, mas foi pena, a EF não ter os 

recursos operacionais para realizarmos tudo como desejaríamos. 

 

4.2.5 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  

Com a aproximação do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dia de 3 

de dezembro, decidimos elaborar duas atividades com o intuito de sensibilizar os 

alunos para as dificuldades e desafios que esta população específica enfrenta 

no dia a dia.  

Aproveitamos o conhecimento adquirido no seminário de Desporto Adaptado, 

realizado na unidade curricular de Tópicos da Educação I e desta forma 

realizamos duas atividades que iríamos desenvolver na escola. Desta forma, a 

primeira atividade consistiu num percurso em cadeira de rodas no espaço 

exterior da escola, que os alunos frequentam no intervalo. O percurso é 

constituído por diversas tarefas que os alunos devem concluir com a ajuda de 

um professor. A segunda atividade foi realizada na cantina da escola, onde 

alguns alunos, através da colocação de vendas opacas teriam a oportunidade de 

experienciar as dificuldades dos alunos com deficiência visual em realizar 

pequenas tarefas. 

Foram duas atividades que não foram difíceis de realizar, mas na minha opinião 

foram super enriquecedoras, visto que os alunos aproveitaram imenso para 

“estar no lugar” de um aluno com necessidades especiais. A mensagem 

conseguiu ser passada e os alunos ficaram sensibilizados em ajudar quem mais 

necessita e a valorizar quem mais necessita. 

 

4.2.6 Caminhada à Serra da Freita 

O dia 17 de dezembro de 2019 ficou marcado pelo último dia de aulas do 

primeiro período e pela caminhada à Serra da Freita. 



 
 

A troca de papel de aluno para professor ficou bem patente nesta atividade. 

Recordo-me que quando era alun

preocupações que tinha quando ia numa visita de 

estudo era: trazer o papel assinado para os 

professores, levar o lanche no dia da visita de estudo, 

escolher com quem ia no autocarro e desfrutar da 

visita de estudo. Percebi que não dava qualque

de valor ao “trabalho invisível” que era feito pelos 

professores.  

Participando diretamente como professor 

estagiário nesta atividade, comecei a 

compreender todos os processos de planeamento que uma atividade destas 

necessita. O trabalho começou quase no primeiro dia de aulas, numa das 

primeiras reuniões de grupo de educação física. Começou a ser planeado desde 

cedo, pois para esta atividade acontecer era necessário ha

todas as disciplinas para não marcar testes nesse dia. Depois dessa articulação 

era necessário marcar os autocarros, definir os preços,

de paragem e as autorizações para os alunos que queiram ir à viagem de 

estudo. Todos estes fatores

desenvolvesse e ocorresse de forma fluida e que tudo corresse da melhor 

maneira. 

Infelizmente nesta atividade não tive nenhum aluno da minha turma, mas 

aproveitei para acompanhar os profess

todas as tarefas que fosse necessário, nomeadamente no controlo dos alunos 

durante a caminhada e nas chamadas para os autocarros. Nesta atividade eram 

bastantes alunos o que implicava que os professores estivessem separa

dos outros para conseguir controlar todos os alunos.

Apesar do frio que estava naquele dia, foi uma atividade muito boa, pois permitiu 

que os alunos conseguissem interagir uns com os outros num contexto fora da 

escola e permitiu-nos, a nós estagiár

exigência de uma visita de estudo.
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A troca de papel de aluno para professor ficou bem patente nesta atividade. 

me que quando era aluno, as únicas 

preocupações que tinha quando ia numa visita de 

estudo era: trazer o papel assinado para os 

professores, levar o lanche no dia da visita de estudo, 

escolher com quem ia no autocarro e desfrutar da 

visita de estudo. Percebi que não dava qualquer tipo 

de valor ao “trabalho invisível” que era feito pelos 

Participando diretamente como professor 

estagiário nesta atividade, comecei a 

processos de planeamento que uma atividade destas 

necessita. O trabalho começou quase no primeiro dia de aulas, numa das 

primeiras reuniões de grupo de educação física. Começou a ser planeado desde 

cedo, pois para esta atividade acontecer era necessário haver articulação com 

todas as disciplinas para não marcar testes nesse dia. Depois dessa articulação 

era necessário marcar os autocarros, definir os preços, elaborar trajetos/pontos 

de paragem e as autorizações para os alunos que queiram ir à viagem de 

Todos estes fatores foram fundamentais para que a atividade se 

nvolvesse e ocorresse de forma fluida e que tudo corresse da melhor 

Infelizmente nesta atividade não tive nenhum aluno da minha turma, mas 

aproveitei para acompanhar os professores de educação física e ajudar em 

todas as tarefas que fosse necessário, nomeadamente no controlo dos alunos 

durante a caminhada e nas chamadas para os autocarros. Nesta atividade eram 

bastantes alunos o que implicava que os professores estivessem separa

dos outros para conseguir controlar todos os alunos. 

Apesar do frio que estava naquele dia, foi uma atividade muito boa, pois permitiu 

que os alunos conseguissem interagir uns com os outros num contexto fora da 

nos, a nós estagiários, experienciar a responsabilidade e a 

exigência de uma visita de estudo. 

Ilustração 6-Caminhada à Serra da Freita.

  

A troca de papel de aluno para professor ficou bem patente nesta atividade. 

processos de planeamento que uma atividade destas 

necessita. O trabalho começou quase no primeiro dia de aulas, numa das 

primeiras reuniões de grupo de educação física. Começou a ser planeado desde 

ver articulação com 

todas as disciplinas para não marcar testes nesse dia. Depois dessa articulação 

elaborar trajetos/pontos 

de paragem e as autorizações para os alunos que queiram ir à viagem de 

fundamentais para que a atividade se 

nvolvesse e ocorresse de forma fluida e que tudo corresse da melhor 

Infelizmente nesta atividade não tive nenhum aluno da minha turma, mas 

ores de educação física e ajudar em 

todas as tarefas que fosse necessário, nomeadamente no controlo dos alunos 

durante a caminhada e nas chamadas para os autocarros. Nesta atividade eram 

bastantes alunos o que implicava que os professores estivessem separados uns 

Apesar do frio que estava naquele dia, foi uma atividade muito boa, pois permitiu 

que os alunos conseguissem interagir uns com os outros num contexto fora da 

ios, experienciar a responsabilidade e a 

Caminhada à Serra da Freita. 
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4.2.7 Desporto escolar: organização de eventos 

Este evento realizou-se no Pavilhão Municipal do Atlântico da Madalena no dia 

20 de Fevereiro e contou com várias escolas dos municípios do Porto e Gaia. Os 

alunos que participavam nas provas eram todos portadores de algum tipo de 

deficiência motora ou cognitiva. 

As provas que foram elaboradas neste evento foram quatro:1) Corrida com 

barreiras, 2) Vaivém; 3) Penta salto;4) Lançamento do Peso. 

Eu neste evento fiquei responsável pela corrida com barreiras. Quem estava a 

tirar os tempos e a dar as partidas eram os alunos da turma de desporto da 

Escola Básica Costa Matos e eu apenas supervisionava se a prova estava a 

correr bem. Tudo correu bem porque os alunos conseguiram realizar todas as 

provas, mas principalmente porque os alunos que estavam a competir não 

tinham qualquer tipo de maldade. Queriam apenas participar, divertirem-se e 

superar as suas dificuldades. 

Relativamente à reflexão que faço deste evento, foi a primeira vez que participei 

numa prova deste tipo. Na minha opinião havia um clima muito positivo entre 

todos os participantes e por todos os responsáveis pelos alunos. Neste evento 

deu para perceber o quanto importante pode ser o desporto para diminuir as 

diferenças que o ser humano tem. O desporto tem a capacidade de unir as 

pessoas e das melhores sensações que tive neste evento foi que todos apesar 

das limitações que cada um pode ter, devemos ter acesso às mesmas 

oportunidades. 

Em suma, adorei fazer parte da organização do evento, de participar/ interagir 

com todos os alunos, perceber que o desporto deve ser sempre visto como 

elemento de inclusão e não de exclusão social e que o vencer nem sempre é o 

mais importante. 

 

4.2.8 Projeto de turma 

O dia 15 janeiro de 2020 ficou marcado pelo início da elaboração do projeto de 

turma do 7ºD. O projeto de turma do 7ºD foi idealizado numa reunião do 

conselho de turma do 7ºD e consistia em abordar os problemas ambientais, a 

escola e os Jogos Olímpicos. 
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O meio ambiente é uma preocupação cada vez mais na nossa sociedade e por 

isso, abordar o meio ambiente será um modo de sensibilização da comunidade 

escolar para os problemas presentes na escola. Deste modo foram utilizadas as 

disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e a Educação Física (aulas teóricas) 

para realizar esse projeto. 

Os alunos da turma foram divididos em quatro grupos (os grupos foram 

elaborados pela diretora de turma), sendo que cada grupo ficou responsável por 

1 tema. Os temas abrangiam 3 áreas diferentes: (1) A reciclagem (política dos 3 

R’S); (2) As políticas que foram tomadas tendo em conta o meio ambiente nos 

Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; (3) Problemas que os alunos do 7ºD notaram 

que existia na escola Básica Costa Matos relativamente ao meio ambiente. Na 

aula teórica de EF realizei primeiramente a distribuição de tarefas pelos quatro 

grupos: (1) O primeiro grupo vai ficar responsável pela elaboração da 

apresentação do projeto de turma e pela política dos 3R’s; (2) O segundo grupo 

vai abordar os jogos olímpicos e as medidas que Tóquio tomou tendo em conta 

o meio ambiente; (3) O grupo 3 e 4 teve um trabalho quase em conjunto isto 

porque o grupo 3 ficou responsável por sinalizar/fotografar todas as coisas que 

estavam mal/deviam ser corrigidas na escola, nomeadamente a falta de caixotes 

do lixo, bebedouros, os desperdícios de comida e de papel. O grupo 4 vai tentar 

arranjar as soluções para esses problemas e tentar resolver algumas medidas. 

Depois da divisão de tarefas, os alunos começaram o trabalho de campo e 

começaram a descobrir algumas curiosidades: 

 
“No Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, em Tóquio, as medalhas vão 

ser totalmente produzidas a partir de desperdício eletrónico.A missão 

passa por reutilizar metais preciosos de telemóveis, computadores, tablets 

e outros dispositivos inutilizados”. 

“65% de todo o desperdício gerado deverá ser reciclado ou reutilizado. A 

equipa Olímpica do Japão vai usar roupa reciclada: a Asics, responsável 

pelo equipamento dos atletas japoneses, procura recolher 30 mil peças de 

roupa utilizadas por desportistas de diversas modalidades e competições”. 



 
 

“Segundo o The Japan Times, entre outras medidas, a Tóquio 2020 

pretende recorrer exclusivamente ás energias

eletricidade aos recintos e á Aldeia Olímpica”

(grupo nº2 do 7ºD relativamente às medidas que serão tomadas em 

Mas o projeto não ficava por aqui. Dois grupos ficaram 

responsáveis por verificar os problemas que 

escola relativamente à reciclagem e como poderiam 

resolver esses problemas, dando soluções.

Um dos problemas mais graves que os alunos verificaram 

na escola foi o do pão que é forneci

que é fornecido na cantina vem envolvido em plástico. 

 
“Na imagem o pão é embalado em película transparente (por vezes é 

atirada para o chão ou colocada nos caixotes junto de outros tipos de lixo).

(Conclusão do grupo nº3 do 7ºD rel

 
A solução pensada e encontrada pelos alunos para resolver esse problema era:

 
“O pão deve ser embalado num guardanapo, o que faz com que os alunos 

já tenham guardanapo para utilizar à refeição, desta forma poupam e 

protegem o meio ambiente”. 

(Conclusão encontrada pelo grupo 4

 

Outros problemas que encontraram 

alunos sinalizaram foram:

fazer reciclagem na cantina, os bebedouros não 

funcionavam e o bar não tinha qualquer separador 

de lixo.  

Este projeto foi essencial para fazer a turma pensar, mas principalmente agir.
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“Segundo o The Japan Times, entre outras medidas, a Tóquio 2020 

pretende recorrer exclusivamente ás energias renováveis para fornecer 

os recintos e á Aldeia Olímpica”. 

(grupo nº2 do 7ºD relativamente às medidas que serão tomadas em 

Mas o projeto não ficava por aqui. Dois grupos ficaram 

responsáveis por verificar os problemas que existiam na 

escola relativamente à reciclagem e como poderiam 

resolver esses problemas, dando soluções. 

Um dos problemas mais graves que os alunos verificaram 

na escola foi o do pão que é fornecido na cantina. O pão 

que é fornecido na cantina vem envolvido em plástico.  

Na imagem o pão é embalado em película transparente (por vezes é 

atirada para o chão ou colocada nos caixotes junto de outros tipos de lixo).

(Conclusão do grupo nº3 do 7ºD relativamente aos problemas verificados na 

A solução pensada e encontrada pelos alunos para resolver esse problema era:

embalado num guardanapo, o que faz com que os alunos 

já tenham guardanapo para utilizar à refeição, desta forma poupam e 

protegem o meio ambiente”.  

Conclusão encontrada pelo grupo 4 para o problema) 

Outros problemas que encontraram na escola e que os 

alunos sinalizaram foram: inexistência de caixotes para 

fazer reciclagem na cantina, os bebedouros não 

funcionavam e o bar não tinha qualquer separador 

essencial para fazer a turma pensar, mas principalmente agir.

Ilustração 

  Ilustração 8-Solução 

  

“Segundo o The Japan Times, entre outras medidas, a Tóquio 2020 

renováveis para fornecer 

(grupo nº2 do 7ºD relativamente às medidas que serão tomadas em Tóquio 

2020) 

Na imagem o pão é embalado em película transparente (por vezes é 

atirada para o chão ou colocada nos caixotes junto de outros tipos de lixo).”  

ativamente aos problemas verificados na 

escola) 

A solução pensada e encontrada pelos alunos para resolver esse problema era: 

embalado num guardanapo, o que faz com que os alunos 

já tenham guardanapo para utilizar à refeição, desta forma poupam e 

essencial para fazer a turma pensar, mas principalmente agir. 

Ilustração 7- Problema do Pão. 

Solução para o problema do pão. 
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 “Através desse trabalho de campo e depois de irmos à sala 

Multideficiência tirar fotos, percebemos que as professoras e funcionarias 

estavam a recolher tampas de plástico para ajudar os meninos para 

receberem as cadeiras de rodas”. 

(Grupo que estava responsável por fotografar os problemas da escola) 

 
Depois de me sinalizarem este aspeto, em concordância com os alunos, 

começamos a levar garrafões de 5L vazios para encher com as tampinhas para 

ajudar o pai da aluna a adquirir a cadeira de rodas. 

Apesar de não acabarmos o ano letivo e não concluirmos o nosso projeto, penso 

que foi um projeto muito bem aceite pelos alunos que conseguiu juntar o 

desporto e os problemas de reciclagem. Na minha opinião, o meio ambiente 

deveria ser um conteúdo ainda mais abordado nas escolas pois apesar de os 

alunos estarem minimamente informados sobre o que é a reciclagem, ainda lhes 

falta muito a cultura de reciclar nas escolas. 

Nós futuros docentes, devemos perceber quais os problemas existentes na 

nossa sociedade e aproveitar a escola para educar os jovens para um futuro 

melhor. 
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4.3 ÁREA 3 - Desenvolvimento Profissional: Projeto de 

Investigação “O impacto de um modelo híbrido (Modelo de 

Instrução Direta e Modelo de Competências nos Jogos de 

Invasão) no desenvolvimento de jogo dos alunos: Análise da 

percentagem de sucesso, do volume de jogo e do índice de 

eficiência em função do género dos alunos” 

4.3.1 Introdução e Pertinência do Estudo 

No âmbito do mestrado de ensino em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, desenvolvi um estudo que me permitiu ampliar os meus 

conhecimentos num domínio vasto, que me cativa bastante não só ao nível 

da EF, mas também ao nível do treino – a eficiência dos alunos/atletas.   Desse 

modo, foi elaborado um estudo no início do segundo período com a participação 

do 10ºH da ESAG. A turma é constituída por vinte cinco alunos (quinze rapazes 

e dez raparigas) com idades compreendidas entre os quinze e dezasseis anos.  

O segundo período correspondeu às primeiras aulas que o professor estagiário 

lecionou aquela turma, portanto existia um desconhecimento completo das 

habilidades motoras dos alunos. Todos os momentos de avaliação do 

desempenho dos alunos, nomeadamente a aula 1 e a aula 9, foram realizadas 

com a visualização de vídeos, recorrendo ao instrumento Team Sport 

Assessment Procedure (TSAP).  

O sistema educativo ao longo dos anos tem sofrido muitas transformações, mas 

continua a perdurar as noções básicas de um ensino focado na aprendizagem, 

que impulsione os alunos a formarem-se como cidadãos e contribuindo para que 

sejam integrantes numa sociedade.  

Quando se aborda o ensino da EF e a importância que o desporto tem na 

atualidade, Pereira (2015, p.15) refere que o desporto deve estar alinhado com 

os valores mais elementares ao nível educativo, bem como a formação pessoal 

e social, sendo assim é fundamental que os profissionais do desporto invistam 

na formação e aprofundem conhecimentos sobre as crianças e os jovens.  

Os professores, também têm um papel fundamental em todo o processo de 

aprendizagem dos alunos pois são os responsáveis pela transmissão de 
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conhecimentos. Um professor deve ser capaz de encontrar os melhores meios, 

os melhores métodos e o melhor modelo para que os alunos tenham sucesso na 

aprendizagem. Rink (2001) refere que não há nenhum modelo que seja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, nomeadamente, perante 

alunos de baixo nível de desempenho.  

Partindo destas ideias utilizei na modalidade de Andebol um modelo híbrido, 

nomeadamente o Modelo de Instrução Direta (MID) e o Modelo de 

Competências nos Jogos de Invasão (MCJI) para as aulas de EF. 

Através desse modelo híbrido, tentei analisar a percentagem de sucesso 

(passe/receção/drible e remate) no Jogo (PSJ), o Índice Eficiência no Jogo (IEJ) 

e o volume, envolvimento no jogo por género (masculino e feminino). Para isso 

foram delineados 2 momentos diferentes de registo e análise de dados: (1) o 

primeiro momento na aula 1 (T1), na avaliação diagnostica; (2) o segundo 

momento na aula 9 (T2). O momento T2 correspondeu ao torneio da turma e 

coincidiu com à última aula que os alunos tiveram. 

 

4.3.2 Revisão da Literatura 

Metzler (2000) refere que a essência do MID é oferecer aos alunos o maior 

número de tentativas supervisionadas, para que o professor possa observar 

essas tentativas e consiga fornecer igualmente um número elevado de 

feedbacks corretivos e positivos. Metzler (2000) refere ainda que o objetivo deste 

modelo é fornecer o uso mais eficiente do tempo e dos recursos das aulas, a fim 

de promover taxas muito altas de envolvimento dos alunos nas tarefas e 

habilidades práticas. 

Farias et al. (2016) referem que a abordagem “step by step” desenvolve a 

proficiência nas habilidades elementares e ocorre por meio de exercícios 

isolados, antes de se envolverem em situações de jogo mais complexas, 

nomeadamente jogos formais. 

Segundo Rosenshine (1983) na aplicação do MID os professores apresentam 

um conjunto de decisões didáticas das quais se destacam: 

 Estruturação meticulosa das situações de aprendizagem; 

 Progressões de ensino em pequenos passos; 
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 Indicação do critério de sucesso mínimo a alcançar; 

 Instrução de cariz descritivo e prescritivo; 

 Prática motora intensa e ativa; 

 Avaliação e correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais. 

Rosenshine (1983) afirma que na aplicação do MID durante as aulas de EF 

existem certas tarefas que o professor tem de realizar, como rever a matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em 

geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e avaliações 

sistemáticas. 

Modelo de Competências nos Jogos de Invasão (MCJI) 

Segundo Musch et al. (2002) o MCJI é influenciado pelas ideias dos modelos de 

educação desportiva e o ensino dos jogos para a compreensão. Farias et al. 

(2015) referem que, no MCJI, a competência dos alunos como jogadores inclui a 

capacidade de identificar e processar informações relevantes dentro do contexto 

específico dos jogos de invasão, decidir e executar com eficiência as habilidades 

específicas do futebol, andebol ou basquetebol. O desenvolvimento do 

desempenho do jogo está entrelaçado com o jogo emergente compreensão. O 

processo instrucional evolui resolvendo problemas de jogo individuais e coletivos 

através de questionamento reflexivo e prática de jogo modificado (Farias et al., 

2015). 

O MCJI permite que os alunos aprendam, não só a participar com sucesso em 

formas modificadas de jogos desportivos coletivos de invasão, como também a 

desempenhar outros papéis de organização da prática desportiva, sublinhando 

assim dois grupos de competências complementares:  

(A) Como jogador em jogos de invasão modificados; 

(B) Competência em funções de apoio e coordenação. 

Farias et al. (2015) referem que o MCJI por um lado, utiliza eventos de 

competição durante as aulas em que os alunos participam não apenas como 

jogadores, mas também em papéis de apoio (ou seja, alunos como treinadores e 

árbitros). Por outro lado, o modelo mantém um forte foco didático, uma vez que 

as tarefas de aprendizagem incorporam formas de jogo apropriadas ao 
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desenvolvimento, projetadas para atender às características do aluno e nível de 

habilidade do aluno. 

Alguns estudos mostraram que o modelo de competências nos jogos de invasão 

é eficaz na melhoria do desempenho dos jogos dos alunos (eficiência na 

execução de habilidades, eficácia e tomada de decisão) nos jogos de invasão 

(Tallir et al., 2007), em particular para nas raparigas estudantes de baixo nível de 

habilidade (Ricardo e Graça, 2008). Por esse motivo, esta unidade híbrida 

(Modelo de Competência dos Jogos de Invasão e o Modelo de Instrução Direta) 

pode ter o potencial de atingir as metas e os objetivos que pretendo verificar. 

Consequentemente, o objetivo deste estudo foi examinar o impacto da aplicação 

de um modelo pedagógico híbrido nos indicadores (i) percentagem de sucesso 

no jogo, (ii) eficiência de jogo, e (iii) volume de jogo. A análise teve em conta o 

género dos alunos e foi elaborada em dois momentos diferentes. 

 

4.3.3 Participantes e Metodologia 

Participantes 

O presente estudo foi aplicado numa em Vila Nova de Gaia, mais concretamente 

na Escola Almeida Garrett. Esta escola corresponde à escola onde o 

investigador (Estudante-Estagiário) lecionou as aulas de EF no segundo período.  

Os dados foram recolhidos ao longo de uma unidade didática constituída por 10 

aulas da modalidade de Andebol.  

O grupo de participantes foi constituído por 25 alunos de uma turma do 10º ano, 

sendo 15 alunos do sexo masculino e 10 alunos do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 17 anos e uma média de idades de 15 anos.  

Todos os alunos participantes foram informados antecipadamente que iria ser 

realizado um estudo, sendo explicado à turma o seu propósito. Após a respetiva 

explicação, a professora principal da turma sentiu que não era necessário 

mandar nenhuma declaração aos encarregados de educação, pois apenas o 

investigador iria visualizar as filmagens e depois de analisadas as filmagens 

seriam logo apagadas. 
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Tratamento didático do conteúdo da unidade de Andebol 

A unidade didática de Andebol foi constituída por 10 aulas de cinquenta minutos 

que correspondia a todo o segundo período. Nos blocos de noventa minutos, 

era-lhes lecionado ginástica de solo pela professora principal. Portanto, a turma 

às terças-feiras tinha Andebol com o EE e as sextas tinha ginástica de solo com 

a professora Cristina (Professora Principal da Turma). 

Os conteúdos abordados na modalidade de andebol e respeitando o Programa 

Nacional foram ao nível defensivo:  

 A organização de jogo (introdução do princípio defesa à zona);  

Ao nível ofensivo:  

 Criação de oportunidades de finalização a partir da transição 

defesa/ataque; 

 Aumentar o espaço efetivo de jogo e desenvolver a construção do jogo no 

sentido da profundidade de campo; 

 Melhorar a finalização.  

Para além da tática também foi abordada a técnica individual. Foram abordados 

o passe, a receção, o drible de progressão e o remate. 

Tomando em consideração a articulação das categorias de tarefas, formas 

básicas de jogo, formas parciais de jogo e tarefas baseadas no jogo, a 

progressão do ensino do jogo processou-se de acordo com uma alternância e 

sucessão de movimentos de decomposição, "jogo global"-"jogo parcial"-"tarefa 

particular" e recomposição "tarefa particular"-"jogo parcial"-"jogo global". 

Em cada sessão, o investigador relembrou os elementos chaves da sessão 

anterior de modo a rever e os conteúdos já lecionados. Esta estratégia servia 

como um relembrar da matéria lecionada. Também com o decorrer das sessões, 

o investigador tentou progressivamente aumentar a autonomia dos alunos nas 

aulas de EF e criar critérios de êxito diferentes, ajustados ao nível de 

desempenho de cada aluno. 

A distribuição de conteúdos da unidade didática de Andebol está exposta na 

tabela seguinte: 
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Andebol 

Nº DE 

AULA 

FORMA DE 

JOGO 

PRINCIPAL 

CONTEÚDOS TAREFAS PRÁTICAS 

Referências do 

MID 

Professor 

Referências do MCJI 

Professor  

AULA 1      GR+4X4+GR 
Avaliação 

diagnóstica dos 
alunos 

2vs1 e GR+4X4+GR (------) 
Nomear Capitães e 

treinadores para cada 
equipa. 

AULAS 2; 3 
e 4 

GR+4X4+GR;                                      
4X3+GR        
2X1+GR 

Tático: 
Desmarcação; 
Passe e vai e 

Marcação 
Individual; 
Técnico: 

Passe/ Receção 
e remate. 

GR+3X3+GR;4x2+GR; 
2X1+GR;3X1+GR 

 O professor 
realiza a 
chamada. 

 Revê o 
conteúdo da 
aula 
anterior. 

 O professor 
realizou 
uma 
apresentaçã
o de todas 
as tarefas. 

 O professor 
exemplifica 
os 
exercícios. 

A partir da Aula 2: 
 O professor atribuiu 

competências aos 
alunos, 
nomeadamente, 
responsabilidade pelo 
material de jogo e por 
arrumar todo o material 
no final da aula. 

 

AULA 5; 6 
e 7 

GR+4X4+GR;                                      
4X3+GR                                       
2X1+GR 

Tático: 
Desmarcação; 
Passe e vai e 

Marcação 
Individual; 
Técnico: 
Passe/ 

Receção; Drible 
em Progressão 

e remate. 

GR+4X4+GR;GR+3X3+GR;4x2+GR; 
2X1+GR;3X1+GR;1X0+GR 

Até à aula 5 
 O professor 

realiza a 
chamada. 

 Revê o 
conteúdo da 
aula 
anterior. 

 O professor 
realizou 
uma 
apresentaçã
o de todas 
as tarefas. 

 O professor 
exemplifica 
os 
exercícios. 

 Para além das 
responsabilidades 
atribuídas nas aulas 
anteriores foram 
adicionadas outras 
referências, tais como: 
A partir da aula 5: 

 O professor delegou 
um responsável para 
verificar as presenças 
na aula. 
A partir da aula 6: 

 O professor atribui 
competências aos 
alunos de capitães de 
equipa. 

 

AULA 8      ------ Teste escrito (------) (------) (------) 

AULA 9     GR+4X4+GR 
Torneio de 

turma 
GR+4X4+GR (------) 

 
 O professor atribuiu 

competências aos 
alunos, 
nomeadamente, 
responsabilidade pelo 
material de jogo e por 
arrumar todo o material 
no final da aula. 

 O professor delegou 
um responsável para 
verificar as presenças 
na aula. 

 O professor atribui 
competências aos 
alunos de capitães de 
equipa. 

AULA 10     
Não se 
realizou 

Não se realizou Não se realizou (------) (------)8 

Tabela 5-Mapeamento das estratégias MID-MCJI utilizadas  

                                            

 
8
 Não foi utilizada nenhuma estratégia 
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Abordando por último as instalações físicas da escola no que diz respeito aos 

recursos matérias, a escola estava abastecida com todos os recursos para a 

prática da modalidade de Andebol, desde bolas, coletes materiais de treino. Os 

espaços eram um pavilhão gimnodesportivo e um campo exterior. Mais de 

oitenta por cento das aulas foram realizadas no campo exterior.  

4.3.4 Procedimentos e Instrumento de recolha de dados 

A recolha de dados foi analisada e recolhida pelo investigador através das 

filmagens das aulas. A recolha corresponde a dois momentos distintos, T1 (pré- 

teste) e T2 (pós-teste), que correspondem a aula 1 e aula 9 respetivamente. Não 

foi utilizada a avaliação sumativa (aula 10) para o pós-teste porque as escolas 

fecharam antecipadamente. O desenvolvimento das aulas ocorreu com base 

num modelo híbrido (MID e MCJI). O MCJI proposto por Musch et al. (2002) e 

investigado por Farias et al. (2015 e Farias et al. (2019), desenvolve o conteúdo 

do jogo através de aprendizagem de três tipologias: formas básicas de jogo, 

formas parciais de jogo e tarefas básicas do jogo. 

Siedentop (1994) sugere que é necessário dar a todos os alunos a oportunidade 

de conhecer e gosto pelo desporto e a oportunidade de ter uma boa experiência 

educacional e social como parte de uma equipa. Tendo em conta isso, os testes 

(T1 e T2) foram analisados em contexto de Torneio. O contexto de torneio 

permitiu ao investigador dividir a turma em cinco equipas de 5 alunos e 

possibilitou a que todos os alunos jogassem o mesmo tempo (16 minutos em T1 

e 16 minutos em T2). Os alunos foram observados em jogos de 4 minutos, na 

situação de jogo Gr+4x4+ GR em equipas heterogenias e que respeitavam as 

mesmas regras.  

Para garantir uma recolha de dados mais fiável, coloquei uma GoPro num local 

onde conseguisse observar o máximo de ações realizadas pelos alunos. Esta via 

indireta, filmar as aulas, permitiu ao investigador um maior rigor na análise de 

dados. 

Team Sports Assessment Procedure (TSAP) 

Gréhaigne (1997) refere que o TSAP - Team Sports Assessment Procedure, 

permitir analisar o resultado final da ação, a eficácia, e por analisar as variáveis 
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de processo de execução relacionadas com as ações de jogo, a técnica e tática. 

O TSAP foi desenvolvido para ser aplicado nas modalidades desportivas de 

invasão e de não invasão, com objetivo de classificar o desempenho individual 

em relação às componentes técnicas e táticas de cada jogador em situação 

jogo. Harvey (2006) refere que a estratégia de avaliação é baseada numa 

abordagem holística9, onde se avalia a frequência com que os jogadores 

recebem a bola dos companheiros e a conquistam aos adversários. 

Inicialmente foi introduzido em contexto de ensino e é baseado em duas 

situações distintas, a primeira: quando o jogador ganha a bola, e a segunda: 

quando um jogador se desfaz da posse de bola. Os comportamentos dos 

jogadores são observados e codificados, determinando-se três fatores 

essenciais: 

(i) Percentagem de sucesso no jogo10 tendo em conta os indicadores 

observados (Passe, Receção, Drible e Remate);  

(ii) Eficiência no jogo11;  

(iii) Volume de jogo12. 

Memmert et Harvey (2008) enfatizaram a importância de estabelecer critérios de 

pesquisa, que devem ser estreitamente” focados e específicos", pois só assim 

se consegue focar melhor no envolvimento efetivo no jogo. Assim os critérios 

escolhidos para análise foram: (1) Passe com sucesso; (2) Passe sem sucesso; 

(3) Receção com sucesso; (4) Receção sem sucesso; (5) Drible com sucesso; 

(6) Drible sem sucesso; (7) Alvo (jogador) disponível, mas não escolhido; (8) 

Interceção; (9) Remate e a ação do guarda-redes. 

Depois de escolhidos os critérios que iriam ser observados no jogo de Andebol é 

fundamental clarificar no que consiste realmente cada habilidade motora, isto 

                                            

 
9 Na abordagem holística, o todo e cada uma das partes encontram-se ligados com interações 
constantes. Como tal, cada acontecimento está relacionado com outros acontecimentos, os 
quais produzem entre si novas relações e fenómenos num processo que compromete o todo. 
 
10

 Percentagem de sucesso=
(������ ��� ������������çõ�� ��� ������� ��������� ��� ������������ ��� �������)����

���� �� ����� �� �çõ��
 

 
11

 Eficiência no Jogo=
(����çã� ��� ���������������çã�)�(����� ��� ��������������)

�� �(����� ��� ������������ ������í��������çã� ��� �������)
 

 
12

 Volume de Jogo=
���� �� ����� �� �çõ��

����� �� ����
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porque é fundamental ter critérios bem delineados para não haver dúvidas 

quando se está a fazer a análise do jogo.  

Na seguinte tabela está elaborada uma descrição dos critérios que foram 

analisados. 

Caraterização das habilidades motoras observadas 

Passe com sucesso 
 O aluno passa a bola e o alvo pretendido recebe a bola com 

sucesso e/ou o passe pode ser direcionado para o espaço desde 
que o colega receba em condições de continuar a jogar. 

Passe sem sucesso 

 O aluno efetua uma tentativa de passe, mas a bola não chega com 
sucesso ao aluno alvo. 

 O aluno efetua uma tentativa de passe, mas a bola vai fora; 
 O aluno efetua uma tentativa de passe, mas é intercetada pelo 

adversário. 
 O aluno faz um passe, mas a bola vai muito alta/baixa em relação 

ao aluno alvo. 

Receção com sucesso 
 O aluno recebe a bola com sucesso; 
 O aluno não efetua uma receção de bola nas melhores condições, 

mas consegue o controlo total da mesma. 

Receção sem sucesso 

 O aluno não consegue ter o controlo total da bola (receção a uma 
ou duas mãos) e deixa-a escapar para outro aluno/adversário. 

 O aluno não consegue ter o controlo da bola e deixa-a sair para 
fora. 

Drible com sucesso 
 O aluno progride com a bola no terreno de jogo e aproveita essa 

progressão para melhorar a sua posição no campo; 
 O aluno dribla/finta um adversário e avança no terreno 

Drible sem sucesso 

 O aluno não consegue progredir com a bola junto ao corpo e deixa-
a fugir para fora/adversário; 

 O aluno tenta driblar, mas a bola nunca está perto do seu corpo, o 
que impossibilita que ele tenha o controlo da bola. 

Jogador Alvo (Targett) 
 Passe foi destinado a um estudante, mas que o aluno nunca 

recebeu a bola; 
 O jogador estava disponível, mas a bola nunca chegou lá. 

Interceção 
 Aluno da equipa adversária intercepta um passe. 
 Numa disputa de bola o aluno adversário consegue ficar com a 

bola. 

Remate 

 O aluno remate com sucesso e marca golo (sinalizado com +); 
 O aluno remata a baliza, mas a bola é defendida pelo guarda-redes 

(sinalizado por “0”); 
 O aluno não remata enquadrado com a baliza (-). 

Ação do Guarda-

redes 

 O aluno defende a bola com sucesso impedindo-a de entrar na 
baliza (+); 

 O aluno (guarda redes) não defende porque a bola foi fora, mas 
encontrava-se posicionado para defender (0); 

 O guarda-redes não defende e sofre golo (-). 
Tabela 6- Definição de objetivos. 

Depois de definir os critérios foi também criada uma ficha que possibilitasse 

descrever todas as tarefas que pretendemos analisar. 
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4.3.5 Metodologia do estudo 

As análises de dados foram elaboradas em dois momentos: na aula 1 e aula 9, 

pré teste e pós teste, respetivamente. 

Para a análise de dados foram calculadas a Percentagem de Sucesso no jogo 

(PSJ) dos indicadores observados (passe/receção/drible e remate), a eficiência 

no Jogo (EJ) e o Volume de jogo (VJ) A seguinte tabela apresenta as fórmulas 

que foram utilizadas para o cálculo da percentagem de sucesso no jogo, da 

Eficiência no jogo e do volume de jogo. 

 

Fórmulas de Cálculo das 3 variantes 

Percentagem 

de sucesso 

no jogo 

(������ ��� ������� + ����çõ�� ��� ������� � + ������� ��� ������� + ������ ��� �������)�100

���� �� ����� �� �çõ��
 

Eficiência 

no Jogo 

(����çã� ��� ������� + �������çã�) + (����� ��� ������� + ������)

10 + (����� ��� ������� + ���� ������í��� + ���çã� ��� �������)
 

Volume 

de Jogo 

���� �� ����� �� �çõ�� �� ����

����� �� ����
 

Tabela 8- Formulas de cálculo das variáveis. 

Passe 

com 

sucesso 

Passe 

sem 

sucesso 

Receção 

com 

sucesso 

Receção 

sem 

sucesso 

Drible 

com 

sucesso 

Drible sem 

sucesso 

Alvo 

disponível, 

mas não 

escolhido 

Interceção 
Remate 

(+, O, -) 

Ação do 

GR 

(+, O, -) 

Aluno 

A 

                

Aluno 

B 

                  

Aluno 

C 

                  

Aluno 

D 

                 

Aluno 

E 

                 

Tabela 7-Ficha de codificação de Andebol. 
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De seguida, procedeu-se a uma análise estatística descritiva, recorrendo a 

medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão). Para o 

efeito, foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics, v. 26®. Posteriormente, 

tentei ser mais específico e analisar a percentagem de sucesso 

(passe/receção/drible e remate) no Jogo (PSJ), a Eficiência no Jogo (EJ) e o 

Volume de Jogo, por género (masculino e feminino) para tentar perceber se 

existem muitas diferenças entre sexos.  
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4.3.6 Apresentação de Resultados 

  

Todos os estudantes (n=25) Raparigas (n=10) Rapazes (n=15)   

  

Variáveis 

Pré Teste 
(T1) 

Pós Teste 
(T2) T2-T1  

Pré Teste 
(T1) 

Pós Teste 
(T2) T2-T1  

Pré Teste 
(T1) 

Pós Teste 
(T2) T2-T1  

                        

M 
(DP) 

M 
(DP) 

M 
(DP) 

Ƿ(Z) 
M 

(DP) 
M 

(DP) 
M 

(DP) 
Ƿ(Z) 

M 
(DP) 

M 
(DP) 

M 
(DP) 

Ƿ(Z) 

                        

Percentagem 
de sucesso no 

jogo 

                        

49,9 
(8,1) 

59,9 
(18,1) 

9,7 
(9,9) 

0,001 
(-3,5) 

45,8 
(5,7) 

57,1 
(17,4) 

11,31 
(11,6) 

0,03 
(-2,5) 

52,6 
(8,5) 

61,2 
(18,9) 

8,6 
(10,4) 

0,02 
(-2,5) 

                        

Volume de 
Jogo 

   
  

   
  

   
  

3,3 
(0,9) 

4,5 
(1,0) 

1,2 
(0,1) 

0,0 
(-10,3) 

3,0 
(0,8) 

4,4 
(1,1) 

1,4 
(0,3) 

0,0 
(-9,5) 

3,5 
(0,9) 

4,6 
(1,0) 

1,1 
(0,1) 

0,0 
(-6,6) 

                        

Eficiência de 
Jogo 

                        

1,1 
(0,3) 

1,5 
(0,5) 

0,5 
(0,2) 

0 
(-5,4) 

0,9 
(0,2) 

1,4 
(0,4) 

0,5 
(0,2) 

0,01 
(-3,2) 

1,1 
(0,2) 

1,6 
(0,5) 

0,5 
(0,3) 

0,001 
(-4,1) 

                        
Tabela 9-Resultados obtidos relativamente às três variáveis observáveis. 

M- representa a Média; DP- representa o Desvio Padrão. 
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A tabela 9 contém os valores de Média e Desvio Padrão das variáveis 

observáveis, nomeadamente a percentagem de sucesso no jogo, o volume de 

jogo e a eficiência de jogo. Estas variáveis foram analisadas tendo em conta a 

turma e o género e mostra-nos os dois momentos de análise (T1 e T2) e na 

variação (T1-T2). Além disso, na tabela 9 ainda está apresentado o Teste de 

Wilcoxon ƿ(Z).  

 

RESULTADOS DA TURMA 10ºH 

Analisando a tabela 9, podemos observar que a média de percentagem de 

sucesso (passe/receção/drible e remate) da turma em T1 é de 49,9% e tem um 

aumento para 59,9% em T2. Relativamente ao desvio padrão, a dispersão de 

valores está em T1 nos 8,1 e no T2 nos 18,1. 

Relativamente ao volume de jogo, a média da turma sofre uma variação de 3,3 

no T1 para 4,5 T2 e o Desvio Padrão tem valores de dispersão de 0.9 no T1 e 

1,0 no T2.  

Por último e não menos importante, a Eficiência de jogo, tem em média no T1 

1,1 e 1,5 em T2 e os valores de dispersão encontram-se nos 0,3 em T1 e 0,5 no 

T2. 

Para ser mais específico em relação à turma e percebermos a variação que 

existiu de T1 para T2, devemos analisar os dois momentos de análise (T1-T2) 

que a Média na percentagem de sucesso da turma de T1 para T2 houve um 

aumento da média de 9,7% na percentagem de sucesso de passes, receções, 

dribles e remates. Verificamos também que o volume de jogo de T1 para T2 teve 

um aumento de 1,2 e a eficácia de jogo teve um aumento de 0,5 de T1 para T2. 

Para além da Média e do Desvio Padrão podemos analisar os dados através do 

teste de Wilcoxon. A tabela 9 demonstra que os números Pós Teste são 

superiores em relação aos números de Pré Teste (Z=-3,5; -10,3;-5,4;ƿ<0.001). 

O Investigador tentou perceber se a média de T1 para T2 sofreu uma evolução 

diferente de género, ou seja, saber qual do género teve um maior aumento de 

média das três variáveis que se observou. 
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RESULTADOS DO GÉNERO MASCULINO 

Relativamente ao género masculino é importante realçar que são 15 rapazes na 

turma (N=15). 

No caso do sexo masculino, a percentagem de sucesso no jogo 

(passe/receção/drible e remate) T1 para T2 variou de 52,6% para 61,23% e o 

desvio padrão aumentou de 8,5 de T1 para 18,9 em T2. Assim analisando a 

variação da Média na percentagem de sucesso de passes, receções, dribles e 

remates no sexo masculino, podemos verificar que de T1 para T2 houve um 

aumento da média de 8,6% e um aumento do desvio padrão de 10,4. 

Relativamente ao volume de jogo, verificou-se que a Média aumentou de 3,5% 

em T1 para 4,6% em T2 e o seu desvio padrão em T1 era de 0.9 e em T2 

passou a ser de 1,0. No que concerne às variações de (T1-T2) do volume de 

jogo a Média aumentou 1,1% e o desvio padrão 0,1. 

A Média da eficiência de jogo dos rapazes estava inicialmente nos 1,1 e 

aumentou para 1,14 de T1 para 1,6 em T2 e o seu desvio padrão estava em T1 

nos 0,2 e 0,5 T2. As variações de T1-T2 relativamente à Eficiência de Jogo, 

aumentou 0,5 de Média e 0,3 no desvio padrão. 

Para além da Média e do desvio padrão, também podemos analisar os dados 

através do teste de Wilcoxon. A tabela 9 demonstra que os números Pós Teste 

são superiores em relação aos números de Pré Teste e por isso encontramos 

números negativos em Z (Z=-2,5;-6,6;-4,1;ƿ<0.001). 

RESULTADOS DO GÉNERO FEMININO 

O investigador analisou também os dados relativos ao sexo feminino. É 

importante realçar que neste caso o número de alunas é de apenas 10 (N=10). 

No caso do sexo feminino, a Média de percentagem de sucesso no jogo 

(passe/receção/drible e remate) de T1 para T2 variou de 45,8% para 57,1% e o 

desvio padrão aumentou de 5,70 de T1para 17,4 em T2. Podemos constatar que 

a Média do género feminino na percentagem de sucesso de passes, receções, 

dribles e teve um aumento médio de 11,3% e o desvio padrão de 11,6. 

Relativamente ao volume de jogo, verifica-se que a Média aumentou de 3,0 em 

T1 para T2 em 4,4 em T2 e o seu desvio padrão em T1 era de 0.8 e o T2 foi de 
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1,1. A variação (T1-T2) da Média aumentou de T1 para T2 1,4 e o Desvio 

Padrão 0,3. 

A Média da Eficiência de jogo no sexo feminino, em T1 encontrava-se nos 1,1 

em T2 nos 1,6, enquanto o seu desvio padrão estava nos 0,2 em T1 e passou 

para os 0,5 em T2. A variação da Media de T1 para T2 aumentou 0,5 e o desvio 

padrão aumentou 0,3. 

Também podemos analisar as variações através do Teste de Wilcoxon e 

verificamos que os valores dos Pós Teste são superiores em relação aos valores 

de Pré Teste e por isso encontramos números negativos em Z (Z=-2,5; -6,6; -

4,1; ƿ<0.001). 

 

4.3.7 Discussão de Resultados 

Este estudo examinou o efeito de um modelo híbrido numa unidade didática de 

Andebol e tentou demonstrar a análise de dois momentos de desempenho dos 

alunos nas seguintes variáveis: percentagem de sucesso no jogo, tendo em 

conta os indicadores observados (Passe, Receção, Drible e Remate), o índice 

de eficiência e do volume de jogo.  

Era expetável por si só que existisse uma evolução/melhoria nas variáveis que 

se analisou, pois foram nove aulas que os alunos tiveram e isso ajudou-os a 

familiarizar com a modalidade, evoluir as suas capacidades e perceber o jogo. 

Apesar de o estudo ter apresentado enormes melhorias em todas as variáveis, 

penso que é importante perceber o porquê dessas melhorias. Em primeiro lugar, 

a escolha de dois modelos de ensino que se podem ajustar e complementar com 

o decorrer do tempo (MID e MCJI), ou seja, se no inicio da unidade didática tinha 

uma turma grande, desmotivada e muito indisciplinada não poderia ser mais 

eficaz para ter o controlo/gestão da turma implementar um modelo mais direto, 

mas com o decorrer do tempo, foi fundamental integrar o MCJI para os alunos 

evoluírem na modalidade de Andebol porque esse modelo permitia integrar o 

jogo e situações de jogo nas aulas. Mesquita et al. (2012) refere que o MCJI leva 

em consideração o fato de que as tarefas de aprendizagem devem estar 

alinhadas com as demandas situacionais relacionadas ao jogo de formas 

básicas de jogos de invasão.  
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Em segundo lugar essas melhorias deveram-se em muito aos conteúdos que 

foram abordados e ao modelo introduzido com as aulas MCJI durante as aulas 

de Andebol. O MCJI proposto por Musch et al. (2002) e investigado por Farias et 

al. (2015 e Farias et al. (2019), desenvolve o conteúdo do jogo através de 

aprendizagem de três tipologias: formas básicas de jogo, formas parciais de jogo 

e tarefas básicas do jogo. Quando houve a análise em T1 verificou-se a turma 

não tinha qualquer noção de espaço de jogo, isto é, os alunos estavam 

completamente aglomerados no campo e a bola pouco circulava e quando 

circulava, circulava mal pois não conseguiam fazer mais de dois passes com 

sucesso. As raparigas pouco tocavam na bola porque os rapazes como eram 

mais altos e tinham os braços maiores preferiam passar a bola entre eles do que 

passar a uma rapariga que estivesse completamente sozinha. Os alunos durante 

as nove aulas aprenderam a importância de da ocupação racional do terreno de 

jogo e a importância de saber “ler um jogo”. Quando se fala em saber “ler o 

jogo”, fala-se de importância de todos os comportamentos com bola (levantar a 

cabeça, driblar para o espaço vazio, fintar ou passar para quem está em melhor 

posição) e sem bola (ter a capacidade de desmarcação para receber a bola ou 

por exemplo antecipar-se para intercetar um passe adversário). 

Ao analisar estatisticamente a generalidade da turma (T1-T2) percebe-se que 

existiu uma melhoria em todas as variáveis (eficiência de jogo, volume de jogo e 

na percentagem de sucesso dos indicadores que foram escolhidos para análise), 

mas mais importante do que essa melhoria é fundamental perceber se foi uma 

melhoria igualitária para todos os alunos, ou se os rapazes melhoraram mais do 

que as raparigas ou vice-versa.  

Ao analisarmos por géneros, verificamos que o sexo masculino em T1 apresenta 

uma média de valores superiores em relação ao feminino, isto é, apresenta uma 

maior média de percentagem de sucesso de passe, receção, drible e remate 

(52,61%) em contraste com o sexo feminino que apresenta valores mais baixos 

(45,78%). Também no volume de jogo e na eficácia de jogo, os valores médios 

do género masculino, como expetável, eram superiores (respetivamente 3,52 e 

1,14) ao do género feminino (3,03 e 0,90). Comparando agora com os valores de 

T2 percebe-se que o género feminino em média melhorou mais do que o género 
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masculino isto porque em percentagem de sucesso de passe, receção, drible e 

remate, o género feminino teve uma melhoria de 11,3% (de 45,7% passou para 

57,1%) enquanto o género masculino teve apenas uma melhoria de 8,6% (de 

52,6% passou para 61,2%). Relativamente ao volume de jogo, o género feminino 

foi quem mais melhorou de T1 para T2 pois melhorou 1.37 relativamente a T1 

(passou de 3,03 para 4.40) enquanto a melhoria no género masculino não foi tão 

acentuada 1,08 (T1 tinha 3,52 para T2 ter 4,60). 

Nestas duas variáveis também podemos perceber até que ponto os valores se 

distanciam de T1 e T2. Observando os valores, verifica-se que a diferença de 

média na percentagem de sucesso, do género masculino para o feminino é de 

6,8% (52,6%-45,7%) em T1 e diminui para os 6,1% (62,1%-57,10%) em T2. Isto 

significa que houve um aumento maior na percentagem de sucesso do sexo 

feminino em relação ao sexo masculino. Comparando também os momentos T1 

e T2 do volume de jogo, verifica-se que a diferença inicial entre o género 

masculino e feminino é de 0.5 (3,5-3.0) em T1 e 0.20 (4.6-4,4) em T2. A 

justificação para uma maior melhoria do género feminino em relação ao género 

masculino nestas duas variáveis deve-se aos conteúdos que foram abordados 

nas aulas, isto é, como referido anteriormente uma das lacunas da turma que foi 

corrigida ao longo da unidade didática foi a ocupação do espaço e a introdução 

da defesa à zona. Defesa à zona no Andebol permite que os alunos não estejam 

concentrados num determinado espaço de campo, permite ao portador da bola 

estar mais liberto para pensar onde colocar a bola e verificar quais os alunos que 

estão sozinhos. Os alunos quando dispostos numa defesa à zona tendem a 

passar para quem está melhor posicionado para atacar a baliza enquanto em T1 

não havia defesa à zona, mas sim jogavam individualmente. Os rapazes 

tendencialmente colocavam a bola nos rapazes e as raparigas pouco tocavam 

na bola (tocar pouco na bola significa ter pouco volume de jogo, pois o volume 

de jogo é igual a todas as ações que os alunos fizeram no jogo a dividir pelo 

tempo que jogaram. Se temos poucas ações a dividir por muito tempo significa 

que o valor vai ser obrigatoriamente baixo). Também a percentagem de sucesso 

aumenta mais no género feminino porque com o implementar da defesa à zona 

vai permitir-lhes que joguem mais, com mais tranquilidade e menos 
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pressionadas e por consequência melhorar a sua percentagem de sucesso. 

Relativamente à percentagem de sucesso do género masculino a média era 

superior em relação à feminina quando estavam aglomerados (T1) e uma das 

razões para isso acontecer é como o género masculino é normalmente mais alto 

do que o feminino, os rapazes jogavam muitas vezes a bola pelo ar para agarrar 

e esse sucesso era muito derivado à altura dos alunos. Quando foram colocados 

a atacar corretamente a baliza (ocupando corretamente o espaço verificou-se 

que muitos já não conseguiam ter um sucesso tão grande quanto tinham 

inicialmente quando só tinham de colocar a bola no ar). 

A última variável que foi analisada foi o índice de eficiência no jogo e 

contrariamente ao volume de jogo e a percentagem de sucesso de jogo houve 

um aumento maior do índice de eficiência do género masculino relativamente ao 

género feminino de T1 para T2. O género masculino melhor o índice de 

eficiência de 1,14 em T1 para 1,66 T2 enquanto o género feminino melhorou de 

0,90 em T1 para 1,37 em T2. Apesar da melhora o aumento do género 

masculino foi maior em relação ao feminino porque quando se calcula o índice 

de eficiência no jogo tem de se prestar a atenção a um indicador que é o remate. 

Ao analisarmos os indicadores percebemos que o género masculino tem muitos 

mais remates e interceções do que o género feminino o que implica que os 

valores sejam sempre mais elevados, pois o género feminino não remata tanto à 

baliza. 

Neste estudo, pode-se sugerir que as características específicas do jogo podem 

ter sido responsáveis, em especial, pelas melhorias ofensivas do género 

feminino, pois as formas de jogo utilizadas nas aulas e os conteúdos lecionados 

geralmente incentivavam a posse de bola e a ocupação racional do espaço. 

Outra variável que se pode sugerir é que a melhoria menos expressiva do 

género masculino pode ter sido seu maior desempenho de entrada (Mesquita et 

al., 2005). Assim os valores de aprendizagem podem ter sido limitados por um 

efeito de teto devido ao seu alto desempenho na unidade didática. Isto significa 

que como já tinham uma performance/conhecimento do Andebol a sua evolução 

não é tão elevada quanto aquela que poderia ser se não conhecessem a 

modalidade. Farias et al. (2015) referem no seu estudo, que o desempenho do 
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género feminino melhorou significativamente em 6 das 7 variáveis, embora os 

homens tenham apresentado pontuações mais altas no pré-teste. Este estudo 

vai de encontro esse estudo. 

Apesar disso, as melhorias de alunos de todos no estudo vão a favor dos 

resultados de Mesquita et al. (2005), que constatou que o programa era mais 

eficaz na promoção de melhorias de desempenho em estudantes de nível mais 

baixo. 

 

4.3.8 Conclusão 

O ensino de uma unidade didática de Andebol utilizando este modelo híbrido 

pode ter a capacidade de oferecer aos alunos a capacidade de melhorar as suas 

habilidades motoras. 

Este estudo pretende demonstrar a ideia de que, nas aulas de educação física, 

as experiências anteriores dos alunos de um determinado desporto podem 

influenciar o processo de aprendizagem (Blomqvist et al., 2005; Hastie et al., 

2009) isto porque, alunos que não tenham qualquer tipo de experiência/vivência 

numa modalidade vão ter a capacidade de ter uma maior aprendizagem e 

desempenho relativamente a alunos que sejam praticantes de algum desporto 

em que a sua evolução não vai ser tão notada.  

Considero que este estudo foi uma mais valia, uma vez que fez com que 

experimentasse uma metodologia completamente nova para mim, mas também 

porque ficou demonstrado que houve uma evolução/melhorias por parte dos 

alunos. Percebi que, nesta realidade, a abordagem do ensino do Andebol 

através deste modelo híbrido foi um processo que me trouxe imensas 

vantagens, na medida em que me permitiu ter maior controlo da turma no início 

e depois começar a fornecer-lhes competências e responsabilidades tendo em 

conta o ensino da modalidade de Andebol. 

Por último e não menos importante perceber o que este estudo me permitiu 

descobrir. Perceber que antes de iniciar a análise de dados tinha a conceção 

que o género masculino seria aquele que iria ter uma maior evolução, mas 

depois de realizar este trabalho percebi que foi o género feminino que teve uma 

maior evolução durante as aulas. Pode-se também afirmar, que o Modelo híbrido 
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(MID-MCJI) pode ser utilizado como estratégia para melhorar a eficiência dos 

alunos na modalidade de Andebol e pode ser benéfico no ensino da modalidade 

porque permite uma evolução de todos os alunos.  

Em suma, esta experiência foi muito benéfica para mim enquanto EE, na medida 

em que permitiu utilizar e conhecer um instrumento de análise que era 

completamente desconhecido, o TSAP, mas principalmente porque me tirou da 

minha zona de conforto e obrigou a procurar respostas a obstáculos que se 

colocaram no caminho, tais como, trabalhar com o IBM SPSS Statistics, v. 26® 

que nunca tinha trabalhado nem sequer sabia como funcionava, dificuldades em 

analisar os vídeos e os gestos técnicos e algumas dificuldades em recorrer a 

artigos para desenvolver a minha pesquisa.  

Considero também que este trabalho ampliou a minha capacidade de raciocínio, 

de pesquisa, reflexão, mas principalmente de superação. 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

TERMINOU! Dei os últimos passos no EP, uma etapa que jamais esquecerei. 

No início do ano letivo tinha muitas dúvidas que conseguiria terminar esta etapa, 

não com o medo do EP em si, mas pela construção do relatório de estágio. 

Sabia que não iria ser fácil, já estava desligado do ambiente escolar há dez anos 

e tinha muitas incertezas sobre a minha capacidade, mas ao mesmo foi um 

estímulo para me superar. Também como professor tinha as minhas as minhas 

incertezas principalmente questionava-me se seria capaz de colocar tudo aquilo 

que aprendi em prática e tinha receio de não corresponder às expetativas que 

inicialmente estavam planeadas.  

Considero que existe um antes, um durante e um depois do EP. Esse antes era 

um mundo cheio de incertezas, medos e tinha muito medo de errar. Tinha noção 

que o erro de um professor podia causar graves lacunas na educação de uma 

criança e por sentia-me um pouco pressionado para não falhar. 

Com o decorrer do tempo e com o vivenciar de todas as experiências fico com a 

sensação que evolui, mas principalmente que cresci. Considero que o 

crescimento apesar de natural, torna-se obrigatório, pela postura que vamos 

criando, pela importância que vamos tendo no contexto escolar, mas 

principalmente porque nos tornamos referências para os alunos. Destaco 

também, todo o trabalho que foi realizado na escola em da comunidade escolar 

e pelos meninos do ensino especial. Saio de consciência tranquilo que tanto eu 

como as minhas colegas de estágio demos tudo por aqueles meninos. Irei 

guardar aqueles sorrisos, abraços para sempre. Aprendi ao longo deste ano que 

com pouco podemos ser felizes e não necessitamos deste mundo e do outro 

para sermos felizes. 

A minha evolução enquanto aluno e futuro professor também foi bastante visível. 

Por vezes dava por mim a analisar os documentos e as reflexões que 

desenvolvia no primeiro ano de mestrado e ria-me. Ria-me não por ter lá alguma 

piada, mas porque hoje era totalmente impensável escrever aquilo daquela 
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maneira. Tinha uma forma pouco profunda de refletir, de escrever e acredito que 

a minha evolução, muito se deveu à exigência que o PO colocou em tudo. 

Atualmente sinto-me mais seguro de mim e das minhas capacidades, não tenho 

qualquer receio de estar à frente de uma turma e termino este trajeto com a 

certeza que no dia em que estiver à frente de uma turma não irei facilitar. 

Aprendi neste trajeto que não podemos facilitar na nossa profissão, pois, acima 

é a educação de futuras gerações que estão em jogo. 

No futuro, vejo-me como professor de Educação Física. Poderá não ser amanhã, 

mas acredito que as portas poderão se abrir e obviamente estarei de braços 

abertos para exercer esta profissão. Continuarei ligado ao ensino, através das 

atividades de enriquecimento curricular e ao futebol. 

Apesar de todo o desgaste que este trajeto provocou e de ter de conciliar com 

outros empregos, termino com um sentimento de dever cumprido e com grande 

satisfação. Existe uma frase que guardo da minha vida militar, “se fosse fácil, 

estavam cá os outros!” A realidade é que não foi fácil, considero que foi uma 

longa prova de superação com muitas alegrias, alguma tristeza, mas sempre 

com o objetivo final em mente. 

Considero-me um sortudo pelas pessoas que tive a meu lado, pois ajudaram-

me/incentivaram-me para nunca desistir nem fraquejar. 

Em suma, o EP permitiu que passasse momentos inesquecíveis, não só com os 

alunos, mas com toda a comunidade escolar. Considero-me um felizardo por 

toda esta experiência e irei certamente guardar para sempre todos na minha 

memória. 

Termino com a sensação de dever cumprido e que este trajeto não será o fim. 
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