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RESUMO 

 

O Estágio Profissional representa um momento marcante na formação de um 

professor, constituindo-se como a ligação entre dois ciclos de ensino, que apesar 

de distintos, revertem a favor do mesmo fim, formar um Professor (neste caso 

de Educação Física) (o autor) com competências para contribuir para a 

edificação de uma sociedade justa e equitativa. O presente documento visa 

reportar o processo experienciado, nomeadamente os conceitos reconstruídos e 

as aprendizagens mais significativas, num agrupamento de escolas sediado em 

Aveiro, junto ao Grande Porto. O percurso de estágio foi pautado por emoções 

fortes, tanto de carga positiva como negativa. De facto, ao longo do processo 

emergiu um misto de emoções marcadas pela saudade antecipada pelo final da 

vida académica, mas também pelo enorme desejo por iniciar um novo ciclo onde 

podia aplicar os conhecimentos e competências adquiridas ao longo do meu 

percurso académico. De destacar o ciclo de planeamento, concretização e 

reflexão do processo de ensino aprendizagem, que se afirma como pilar para o 

crescimento da qualidade de atuação da prática docente, complementado pela 

realização de um estudo focado nas perceções dos alunos e do professor acerca 

da influência das metodologias de ensino utilizadas na envolvência dos alunos. 

Os dados permitiram perceber quais as estratégias que mais motivaram os 

alunos e potenciaram a sua aprendizagem. O Estágio Profissional revelou-se 

como um contexto de experimentação, em que foi possível aplicar e adaptar os 

conhecimentos adquiridos no decurso do percurso formativo anterior ao contexto 

de prática real de ensino. O processo não foi só isento de erros e derrotas, mas 

também de conquistas, vitórias e, acima de tudo, aprendizagens. 
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ABSTRACT 

 

The school placement represents itself as a memorable moment in the making of 

a teacher, constituting a connection between two cycles that, although different, 

revert to the same goal, to form a Teacher (in this case a Physical Education 

Teacher) (the author) with competence to contribute to make a fair and equitable 

society. This document seeks to report the process lived, namely the concepts 

rebuilt and meaningful learnings, in a school from Aveiro near Oporto. It was a 

journey guided by strong feelings with positive and negative charge. In fact, 

throughout the process a mixture of emotions emerged, marked not only by the 

anticipated longing for the end of academic life, but also by the enormous desire 

to start a new cycle where I could apply the knowledge and skills acquired along 

my academic path. The cycle of planning, implementation and reflection of the 

teaching-learning process should be highlighted, which is stated as a pillar for the 

growth of the quality of performance of teaching practice, complemented by a 

study focused on the perceptions of students and the teacher about the influence 

of teaching methodologies used in the students'. The data allowed us to 

understand which strategies motivated most the students and made the learnings 

more meaningful. The school placement revealed itself as an experimentation 

context, where it was possible to apply and adapt the knowledge acquired during 

the previous training education to the real teaching practice. The process was not 

without mistakes and defeats, but also by conquests, victories and, above all, 

from learnings. 
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Introdução 

 

 A etapa final da formação académica para professor inclui a realização de 

um Estágio Profissional (EP) e o consequente relatório de estágio. Na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), concretiza-se na Unidade 

Curricular de EP, do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física para os 

Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS). 

 Simultaneamente, o EP concretiza o passo inicial na profissionalização e 

formação autónoma. Uma oportunidade de gerir o conhecimento, aplicá-lo num 

contexto prático e refletir acerca da sua aplicação. Durante os sete anos em que 

frequentei a FADEUP (onde fiz a licenciatura em Ciências do Deporto e mestrado 

em Desporto para Crianças e Jovens, ambos especializados no ramo de treino 

de futebol), tive a oportunidade de adquirir vários conhecimentos da área das 

Ciências do Desporto, sendo nos últimos dois anos, orientados para o ensino. 

Este percurso foi, assim, um processo de preparação a nível científico e 

pedagógico para a introdução no meio profissional da docência.  

 A formação dos professores, e em específico a de professores de 

Educação Física (EF), tem sido alvo de múltiplos estudos nas últimas décadas 

(Vieira & Costa, 2017; Darido et al.,2001; Batista, 2014). A baixa valorização da 

função e da disciplina criaram uma necessidade de rever os processos de 

formação com o intuito de identificar os aspetos mais importantes do “tornar-se 

professor”. Neste quadro formativo, o EP assume-se como um processo 

fundamental para atingir os objetivos deste processo de caráter complexo, 

dinâmico e pluridimensional, constituindo-se como uma ponte entre a teoria e a 

prática. Apresenta-se como um termómetro entre o que é estudado no âmbito 

académico e as situações enfrentadas neste período surgem como um reflexo 

do produto do meio académico (Souza, 2014).  

 Segundo Montero (citado por Roldão, 2007), é possível identificar duas 

linhas dominantes na construção do conhecimento profissional, recorrendo a 

estudos de Shulman (1987), centrados nos componentes que se encontram na 

base da docência e transformação das suas representações acerca dos 

conteúdos educacionais em ensino. Recorre ainda a estudos de Schön (1987), 
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que remetem para a construção do conhecimento através de um processo de 

prática reflexiva em ação. 

 Shulman (1987), em primeira instância, propõe um conjunto de categorias 

teóricas de conhecimento presentes no desenvolvimento cognitivo do professor, 

posteriormente desenvolvidas por Grossman (1990), que se podem resumir no 

conhecimento pedagógico geral, no conhecimento do conteúdo específico, no 

conhecimento do contexto e no conhecimento pedagógico do conteúdo, tido 

como conhecimento nuclear, uma vez que interage com todos os restantes.  

Consiste nos modos de formular e apresentar o conteúdo de maneira 

compreensível aos alunos (Almeida et al., 2019).  

 Neste âmbito, considero que a preparação académica me dotou de uma 

vasta panóplia de saberes e revejo o desenvolvimento destas formas de 

conhecimento de forma interligada na minha formação no MEEFEBS. Durante o 

primeiro semestre, as nossas aulas foram maioritariamente teóricas e 

debruçadas nas várias proposições acerca da lecionação de EF. Ainda durante 

o mesmo semestre e na prolongação do seguinte, foram lecionadas didáticas 

específicas de um conjunto de matérias num plano teórico e prático que me 

trouxeram a oportunidade de lecionar aulas em grupo não só a colegas de turma 

e como também a alunos de escolas que beneficiam de um protocolo com a 

FADEUP. Esta foi a primeira ligação prática que tivemos, a qual nos possibilitou 

a experimentação dos conhecimentos adquiridos e, ao mesmo tempo, a 

consciencialização das características pessoais e habilidades que influenciam o 

desempenho da função. Ainda assim, foi inevitável nesta etapa o “choque com 

a realidade”, ou Plot Twist, sustentado nas diferenças entre a formação inicial e 

o que acontece na realidade (Simões, 2008). A prática docente profissional 

caracteriza-se por situações problemáticas, de caráter único, que exigem 

respostas complexas, também elas únicas e diferenciadas. Isto requer um 

domínio multidimensional de saberes estabelecidos num diálogo entre as 

dimensões, científica, experiencial, investigativa e reflexiva (Batista, 2014). 

 A via reflexiva, abordada por Schön (1987), constitui-se como a única que 

pode dar a um profissional do ensino as ferramentas necessárias para se sentir 

capaz de enfrentar a constante panóplia de situações novas e diferentes com 
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que se depara no contexto de ensino real e na tomada de decisões apropriadas 

nas zonas de indefinição que o caracterizam (Alarcão, 1996). Segundo Nóvoa 

(1992, p. 13), “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber 

da experiência”. A conjugação destas dimensões remete para o conceito de 

Identidade Profissional (IP). Este é outro aspeto determinante para a formação 

de professores, que ocorre naturalmente após a passagem para o mundo 

profissional, reconhecendo a aprendizagem como um processo social e 

culturalmente situado. É um processo complexo, constituído por várias fases, em 

que o outcome, eternamente inacabado e sempre único, dependente da 

individualidade de cada estudante, das experiências que viveu e da formação 

que adquiriu (Alves, 2018).  

 Atualmente, o conceito de IP ultrapassa a perspetiva individual, 

englobando, assim, uma perspetiva coletiva. Por um lado, consideramos a 

perspetiva individual na qual cada professor se define mediante a sua identidade 

pessoal e os conceitos que cria do que é “ser professor”. Por outro lado, na 

perspetiva coletiva, na qual assistimos a uma reconstrução deste conceito 

através de sistemas de ação e interpretação no campo social, concebidos por 

indivíduos em interação. Desta forma, concebe-se o conceito de IP como um 

processo interativo, dinâmico e evolutivo (Cardoso, et al., 2016). Segundo 

Queirós (2014), é na escola, nos seus diálogos e rotinas, que se aprende a ser 

professor.  Nesse sentido, o EP decorre num contexto real, organizado através 

de uma parceria entre a FADEUP e um conjunto de escolas. Alves (2018) 

considera que esta etapa de formação de professores deve possuir um trabalho 

de caráter coletivo no qual todos os seus agentes desempenham um papel 

fundamental na construção de novo conhecimento. No meu caso, a comunidade 

de aprendizagem foi constituída por um grupo três estudantes estagiários (EE), 

a Professora Cooperante (PC) da escola e a Professora Orientadora (PO) da 

faculdade. Esta denominação surge do conceito de comunidade de prática de 

Wenger (2011). O autor define-o como grupos de pessoas que partilham 
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interesses e paixões por algo e se envolvem num processo de aprendizagem 

concretizado por uma interação constante. Nas palavras de Alves (2018, p. 107), 

“… as CoP em contexto de estágio, permitem aos EE integrarem-se em grupos 

que possuem um objetivo comum, no qual adotam novos papéis, negoceiam 

dilemas e vão aprendendo os elementos que perfazem a profissão docente”. De 

facto, durante o EP, vivenciei este processo. Diria que, em primeiro lugar, por 

motivos éticos e morais, partilhámos o objetivo de proporcionar momentos ricos 

de aprendizagem aos alunos, que só poderiam ser concretizados se fossem 

aliados ao nosso próprio processo de construção profissional como docentes. 

Desempenhei diferentes papéis, em diferentes contextos, mediante os grupos 

com que interagia, e, por vezes, diferentes papéis dentro do mesmo grupo. 

Debati problemas numa busca incessante de soluções, num vasto leque de 

experiências que se transformaram num processo de aprendizagem 

extremamente enriquecedor. 

 Cardoso et al. (2016) referem quatro fases da vida de um professor, que 

contribuem para a definição da sua IP: a socialização primária no seio da família, 

o percurso escolar, a formação inicial e a carreira profissional. Face a este 

quadro, os primeiro e segundo capítulos deste documento consistem num 

enquadramento das minhas experiências pessoais e académicas e do contexto 

onde o estágio decorreu. Houve uma busca de interpretação das conceções e 

entendimentos que foram utilizadas em torno do ensino, da profissão docente e 

da EF. 

 A inclusão do prolongamento da configuração da IP pela carreira 

profissional veicula a ideia de que a formação dos professores deve ser contínua. 

Durante a prática, o professor deve adotar uma postura reflexiva que o oriente 

para um estado de constante evolução.  

 O relatório de estágio, à luz da perspetiva de Schön (1983), representa 

uma reflexão sobre uma atuação baseada numa prática reflexiva (denominada 

pelo autor de reflexão sobre a reflexão na ação), procurando que o professor em 

formação, reflita não apenas durante e após a prática, mas também sobre o que 

refletiu nestes dois momentos, de forma a que a experiência seja realmente uma 

fonte constante de formação e evolução da prática profissional. Por conseguinte, 
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o terceiro capítulo visa relatar, de uma perspetiva pessoal e robustecida 

teoricamente, as minhas vivências enquanto professor estagiário de EF em 

contexto real de ensino, isto é, no exercício da atividade profissional. A reflexão 

do processo de desenvolvimento profissional baseado na resolução reflexiva de 

problemas práticos e do desenvolvimento profissional, também é objeto de 

aprofundamento. Ainda no mesmo capítulo, é exposto um estudo com o objetivo 

de aprofundar os conhecimentos acerca dos modelos de ensino utilizados 

durante o ano letivo e a sua influência na envolvência dos alunos. 

 No quarto capítulo, são expostas, de forma refletida, as experiências 

vividas na participação de algumas atividades da escola, tais como o Desporto 

Escolar (DE), a Direção de Turma, o Corta-Mato, a celebração do Dia Europeu 

do DE e uma atividade proposta, mas infelizmente não concretizada pelo núcleo 

de estágio devido ao fecho das escolas como medida de prevenção da 

propagação do vírus COVID-19 e da  relação que estas atividades representam 

com a comunidade. 

 Finalmente, o quinto capítulo enuncia algumas considerações finais do 

EP, bem como perspetivas para o futuro que se avizinha. 
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Capítulo I 

Das vivências aos entendimentos acerca do 

ensino e da profissão docente 
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1.1. Eu e o Desporto 

 

 O presente relatório visa ir além de uma mera descrição de 

acontecimentos, procurando apresentar uma interpretação pessoal e refletida 

acerca dos mesmos. Nesse sentido, considero relevante contextualizar o leitor 

sobre as experiências prévias à formação e durante a formação para um melhor 

entendimento da perspetiva segundo o qual foi elaborado. 

 Desde que me lembro, o exercício físico faz parte da minha vida. Muitos 

foram os momentos inconscientes que permitiram a sua prática: a brincadeira da 

apanhada, a construção de cabanas nos pinhais ao arredor da minha casa, os 

jogos de futebol com os amigos em campos improvisados de terra batida e os 

incontáveis golos que marquei entre duas árvores na final da liga dos campeões. 

A minha infância foi rica na partilha de momentos com os amigos, 

completamente diferente da realidade que as nossas crianças vivem nos dias de 

hoje, uma vez que é plena de recursos audiovisuais para entretenimento e, 

consequente, há uma diminuição dos níveis de atividade física.  

 Antes de saber o que o Desporto representa, já o ansiava e recriava. 

Todas as brincadeiras tornar-se-iam pequenas e informais competições 

compostas de desafios e metas a atingir. Fui conhecendo outras modalidades e 

outras habilidades que foram potenciando o meu interesse. Tive a felicidade dos 

meus pais reconhecerem e apoiarem totalmente o meu gosto pela prática 

desportiva, o que veio facilitar todo o meu percurso. 

 Entre os três e os dez anos pratiquei natação. As memórias que tenho 

deste período são meramente motoras e estou bastante grato pela minha 

adaptação ao meio aquático ter sido numa idade tão precoce, pois permitiu-me 

disfrutar ao máximo dos privilégios de viver à beira mar e, mais tarde, facilitou 

bastante o interesse e a prática durante a adolescência de outras modalidades 

aquáticas como o surf e o bodyboard. 

 Antes de abandonar a natação, comecei a jogar futebol no clube local. O 

futebol sempre se constituiu como a minha modalidade de eleição. Acho curioso 

que nunca tenha demonstrado grandes habilidades na sua prática, atendendo 

ao tempo que lhe dedicava, tanto dentro como fora dos treinos. Um dia, o meu 
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treinador pediu para falar com o meu pai individualmente e disse-lhe: “O seu filho 

tem um bom pé esquerdo, mas ele passa o tempo todo a ver o jogo. Quando a 

equipa não tem a bola, deve aproximar-se do adversário, quando a equipa tem 

a bola, deve afastar-se dele!”. Parece um princípio simples, certo? Talvez para 

alguém que goste de jogar o jogo. Eu sem dúvida que gostava, mas acabei por 

me aperceber que prefira ler e perceber o jogo do que jogá-lo. 

 Esta fase da minha vida durou até aos 12 anos. Foi interrompida por um 

acontecimento completamente aleatório, já que me roubaram a bicicleta que eu 

usava para poder ir aos treinos. Isto, feliz ou infelizmente, fez-me abandonar o 

futebol e traçou o rumo da minha vida desportiva. Fui percebendo que as coisas 

não acontecem por mero acaso. Quando se fecha uma porta, abre-se, em 

seguida, uma janela. Foi exatamente o que me aconteceu. Também no clube 

local, mas num contexto completamente diferente, comecei a jogar voleibol. 

Culturalmente, o voleibol tem muito valor na zona do país onde resido. Durante 

este período, lutamos pela obtenção do título de campeão nacional e 

conseguimos alcançá-lo duas vezes. Tive o privilégio de fazer parte de uma 

geração de ouro, numa época de ouro para o clube. Nesse tempo, além de 

aprender muito, também me diverti e fiz amigos para a vida. 

 Aos dezasseis anos, comecei a interessar-me pela minha imagem e pelas 

potencialidades do meu corpo. No sentido de o conhecer um pouco melhor e o 

desenvolver, inscrevi-me num ginásio onde fiz musculação durante dois anos. 

 Finalmente, em honra à minha paixão pelo futebol, tive uma breve 

passagem com a duração de um ano noutro clube local, onde comecei o meu 

percurso como treinador de futebol. 

 As minhas vivências no desporto federado e de recreação deram-me a 

oportunidade de conhecer diferentes realidades em desportos distintos. Pratiquei 

desportos individuais, que me ensinaram a focar-me na minha autossuperação 

e no meu desenvolvimento individual. No caso do futebol, onde prevalecia um 

ambiente misto de competição e recreação, tive a oportunidade de encarar o 

desporto de forma mais lúdica, sem a pressão dos resultados competitivos. Já 

no voleibol vivi um contexto de alta exigência, pleno de qualidade onde o treino 

e o jogo eram abordados de uma forma muito mais séria. Durante este período, 
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fiz muitos amigos conheci vários treinadores com competências individuais em 

domínios diferentes. Alguns, no meu ponto de vista, dominavam todas as 

competências de um bom treinador. Desejei durante muito tempo que esta fase 

da minha vida nunca mais acabasse e que pudesse estar sempre ligado ao 

desporto como atleta. Era nesse perfil que eu me sentia realizado. 

 Na escola, a minha ligação com a EF e eventos de DE foi sempre muito 

feliz. Não havia modalidade que não quisesse praticar ou habilidade que não 

quisesse aprender e as aulas de EF eram o melhor momento da semana. A 

minha paixão, interesse e empenho eram constantes. 

 Considero que tive bastante sorte nos professores que tive de EF. Há um 

traço que identifico em todos eles e que certamente também me caracteriza a 

mim: o gosto de jogar. A EF representava na minha vida momentos de prazer, 

desafio e competitividade. Não havia melhor momento do que aqueles em que 

estava a praticar algum desporto, fosse nas aulas ou nos treinos. O desporto 

representava o propósito da minha vida. A maioria das minhas memórias das 

aulas de EF são de momentos em que estava a jogar e fico muito feliz que assim 

tenha sido. Felizmente, foram poucos os momentos em que estive aborrecido 

numa fila à espera que chegasse a minha vez e é graças a esses momentos que 

sei exatamente o que quero fazer com os meus alunos quando tiver a 

oportunidade de lecionar. Quero que eles sintam a mesma paixão que eu sentia 

quando praticava EF. Não quero que vejam as aulas como um momento 

enfadonho, uma vez que muitos deles dizem ser cansativo.  

 Esta ligação tornou fácil a decisão, no final da minha adolescência, de 

escolher o caminho em que me viria a profissionalizar. Consegui entrar na 

instituição que queria, a FADEUP. Ali, estaria certamente mais perto de 

conquistar o sonho de ser treinador de Futebol, ou, mais especificamente, 

ganhar o primeiro Europeu com a Seleção Nacional, que desde 2004 me deixou 

uma comichão permanente que foi satisfeita em 2016, quando o Mister Fernando 

Santos me “roubou” esse sonho. Terei de ambicionar o Mundial. 

 Foi a partir desta altura que comecei a conceber a possibilidade de 

“passar para o outro lado” e esquecer a sempre longínqua hipótese de 

desenvolver uma carreira como atleta e focar-me noutras vias que me 
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mantivessem ligado ao desporto. Optei por ser treinador de futebol e comecei a 

desempenhar a função logo no primeiro ano da licenciatura, como treinador 

adjunto de uma equipa de formação do clube onde parei de jogar. Esta é uma 

fase da minha vida que recordo com muito carinho. Por vezes, chego até a 

invejar a ingenuidade com que encarava a vida nessa altura. A minha identidade 

como treinador representava uma explosão caótica e desorganizada de 

conhecimento e energia. Aprendia algo e queria logo aplicar e avaliar os 

resultados, maravilhando-me com qualquer evolução resultante dos métodos 

que utilizava. Naturalmente, à medida que avançava no curso e no desempenho 

da função, comecei a perceber como organizar os conhecimentos e descobri 

que, para além de adquirir o conhecimento, é preciso saber geri-lo e aplicá-lo 

num contexto prático de forma organizada e coerente. 

 Os anos seguintes à concretização da Licenciatura e Mestrado em treino 

de Futebol foram cruciais para a formação da minha identidade pessoal e 

profissional. Infelizmente, a profissionalização nesta área não é fácil de 

conquistar, embora eu esteja a tentar desde o primeiro ano de formação. A 

realidade profissional neste ramo é extremamente competitiva. Em retrospetiva, 

considero que foi nesta primeira interrupção no meu percurso académico que, 

do ponto de vista pessoal, senti o primeiro “choque com a realidade”. 

 Após o Mestrado dei continuidade à minha carreira de treinador e também 

passei por outras experiências profissionais, nomeadamente instrutor de salão 

em ginásios e controlador de qualidade para uma empresa de calçado, pois o 

futebol não providenciava condições suficientes para sustentar a minha vida a 

nível pessoal.  

 No sentido de continuar a tentar aliar a minha paixão pelo Desporto à 

minha profissionalização, tentei, para além do ramo do treino, especializar-me, 

também, no ramo ensino. Como tal, inscrevi-me no curso que atualmente 

frequento, o MEEFEBS. Continuo a lutar pelos meus sonhos e acredito que neste 

contexto posso dar o meu contributo à sociedade fazendo o que mais gosto. 
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1.2. Os primeiros passos e perspetivas para o Estágio 

Profissional 

 

 Em setembro, encarei esta nova etapa na minha vida com um conjunto de 

sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-me extremamente 

entusiasmado, porque finalmente tinha chegado o tempo de algo que há muito 

ansiava, ou seja, o início da prática real de ensino. Estava empolgado, confiante 

e com um forte sentido de responsabilidade. Por outro lado, sentia-me um pouco 

ansioso e curioso perante uma realidade que, apesar de semelhante a outras 

que atualmente vivencio, tem as suas particularidades, pelo que me iria 

apresentar desafios novos aos quais teria de dar resposta. Sem dúvida que, na 

balança, pesavam mais os sentimentos positivos que me deram forças para esta 

aventura, do que os negativos. A minha postura alicerçava-se na confiança que 

tenho em mim e na formação que tive. Sentia-me, de facto, privilegiado na prática 

profissional. Após um ano de mestrado, durante o qual o estágio foi discutido em 

vários momentos e conversas com colegas que já tinham concretizado a fase do 

estágio, criei uma ideia que acabou por não se distanciar muito da realidade. 

Tinha a certeza de que a experiência prática enquanto treinador de futebol e 

professor do primeiro ciclo do ensino básico, aliada à formação académica e a 

um bom ritmo de trabalho, seriam garantias suficientes para desempenhar a 

função de professor de EF e concretizar os objetivos a que me propus. 

 Quando me apresentei na escola com os meus colegas EE e nos 

reunimos com a PC, ficamos maravilhados com as condições da escola, pois 

pareceu-nos ter à disposição todos os recursos necessários para uma prática 

segura, abrangente e inclusiva. Este cenário, potenciou ainda mais o sentimento 

de entusiasmo. 
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 O momento seguinte foi encarado de forma completamente diferente. 

Sentamo-nos com a PC, que, de forma bastante branda, nos explicou como iriam 

decorrer os processos e o que era preciso ser feito. A informação que tinha na 

minha cabeça e todos os sentimentos que tinha no coração quando saí desta 

reunião, fizeram-me sentir um “choque com a realidade”, descrito por Lima et al. 

(2015), como as dificuldades encontradas no exercício da docência nos 

primeiros anos de atividade. 

 

 

 Por onde começar? O que tenho para fazer? Que informações preciso 

para o fazer? As questões não paravam de bombardear o meu pensamento. 

Temi, por momentos, não ser capaz de levar a minha função até ao fim. O 

entusiasmo que tanto alimentava a minha vontade de vencer foi abalado. Não 

que o tenha esmagado, mas certamente que amaçou tudo o que tinha a mais. 

Muito pouca da informação que recolhi durante todos os anos de formação 

parecia ser revelante para aquele momento e senti, imediatamente, a 

necessidade de aprender mais. Mas, naquele momento, o que mais me fazia 

falta era a parte prática. Parecia quase impossível realizar tudo aquilo que me 

tinham proposto. Assentei as ideias. Ninguém tinha dito que a vida profissional 

era fácil. Não se tratava de chegar lá e “despejar” todo o conhecimento que até 

então tinha sido adquirido. Comecei a perceber, lentamente, como elaborar todo 

o trabalho. Era como se eu estivesse a partir da estaca zero. 
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 Não posso deixar de destacar a importância determinante do papel 

desempenhado pela PC. Não sei até que ponto este percurso seria concretizado, 

com a qualidade que foi, sem o seu apoio e orientação. O rigor pela 

concretização de um ensino de qualidade foi uma referência na conceção do que 

é um bom professor de EF. 

 No fundo, este estágio acabou por se revelar muito mais relevante do que 

era esperado. Para além de um contexto extremamente exigente e de grande 

aprendizagem, no que concerne à função docente, considero que hoje sou 

alguém diferente, comparativamente ao início do ano letivo. As minhas 

conceções de Ensino, de EF e de Ser Professor foram questionadas e 

reconfiguraram-se face à experiência refletida. Vivi momentos que se 

enquadravam na minha expectativa para o EP, mas também fui frequentemente 

surpreendido e obrigado a reequacionar a forma como pensava, algo que 

certamente me ajudará não só a ser melhor professor, mas também a ser melhor 

pessoa. 

 Apesar de ter consciência de que o ensino em contexto escolar tem 

características diferentes do treino, durante este relatório será possível perceber 

que muitas das decisões que tomei tiveram por base experiências que tive 

enquanto treinador de futebol, principalmente ao nível da gestão de grupos, 

porque foi neste contexto que aprendi a fazê-lo. Este foi um aspeto que tive em 

consideração durante o EP, estando muito atento à minha “posição tendenciosa” 

de confundir princípios e objetivos do treino com os do ensino, ainda que 

reconheça que este foi um processo concretizado de forma lenta e gradual.  
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1.3. Reconfigurando perspetivas acerca do ensino, da 

Educação Física e do ser professor 

 

 Três anos após terminar o Mestrado em Desporto para Crianças e Jovens 

com especialização no Treino Desportivo de Futebol, dei início à fase que 

atualmente tento concluir, o MEEFEBS. Foi nestes últimos dois anos que 

realmente me debrucei sobre o que é “ser professor”. Diria que o que me 

empurrou na direção do treino foi o gosto pela competição, mas nunca abdicaria 

de algo que está bem presente no ensino que é o ato de ensinar. Como refere 

Monteiro (2017, p. 73), “O fundamento da educabilidade está naquilo que 

verdadeiramente distingue a espécie humana de outras espécies animais.”  

 Enquanto que os restantes seres vivos nascem já sendo o que são e 

inevitavelmente serão, nós, seres humanos, nascemos já o sendo, mas só o 

seremos, completamente, depois (Savater, 1997). Sim, podemos alegar que o 

macaco também aprende, o que, de facto, é verdade. No entanto, tudo o que o 

macaco aprenderá, será a ser um macaco, que pouco será diferente do que era 

há cinquenta, cem ou mil anos atrás. Segundo o mesmo autor, existe outra 

diferença na formação do ser, isto é, a constatação da ignorância, que permite a 

evolução da raça humana. O facto de reconhecermos o que não sabemos, atribui 

um significado maior ao conceito de ensinar, já que somos nós que definimos o 

que consideramos desejável saber. 

No meu entender, o conceito de ensinar enaltece o papel da educação na 

formação do nosso ser, tendo determinado o nosso passado, levando-nos até o 

que somos no presente e construindo o que será o nosso futuro. É importante 

reconhecermos que cada aluno tem uma forma de ser única e que é oriundo de 

meios de socialização muito distintos, pelo que o professor deve ter a capacidade 

de integrar e ensinar todos os alunos.  

Num relatório para a UNESCO, elaborado pela Comissão Internacional 

sobre a Educação para o século XXI, coordenada por Jaque Delors (1996) foram 

definidos os quatro pilares da educação: aprender a conhecer (combinar cultura 

geral com aprofundamento de matérias), aprender a fazer (para além da 

qualificação profissional, estar apto a enfrentar diferentes contextos e 
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adversidades, individuais ou em grupo), aprender a viver juntos (desenvolver 

valores como a empatia, cooperação, etc..) e aprender a ser (desenvolvimento 

da personalidade). Não falamos apenas do que conhecemos ou do que sabemos 

fazer, mas sim do que somos. Considero que importa mencionar que educar não 

se resume à transmissão de conhecimento teórico ou prático, assumindo 

também responsabilidades ao nível ético e moral. A formação destes valores é 

primeiramente ensinada pela família, no entanto, ainda cedo, entra em jogo outro 

agente com um papel determinante, a escola, pelo que surge uma transferência 

dos papéis educativos da família para a escola (Esteve, citado por Picado, 2009). 

Torna-se, por isso, muito importante estabelecer uma coerência entre os valores 

transmitidos pela família e pela escola, no sentido de formar os jovens capazes 

de contribuir positivamente para a construção de uma nova sociedade. Conforme 

referido, a evolução e a constante reconstrução da sociedade assentam na 

capacidade de reconhecer a ignorância que não foi previamente reconhecida, 

pelo que se torna determinante também desenvolver a capacidade de pensar de 

forma crítica e autónoma. 

 

“I thought the purpose of education was to learn to think for yourself.” 

John Keating em “Dead Poet’s Society” (Weir, 1989) 

 

 O primeiro ano do Mestrado foi um ano de grande aprendizagem, não só 

de conhecimentos da área da docência, mas também de conhecimentos 

transversais muito relevantes para o desempenho da função de treinador. 

 Em primeiro lugar, aprendi a valorizar a EF. Na verdade, para mim, 

sempre teve um valor enorme oriundo da paixão que sinto pela mesma. Mas 

considero que, como profissional, devo saber justificar a necessidade da minha 

função e a sua pertinência para a edificação de uma sociedade melhor. 

Felizmente, a EF faz parte do currículo escolar e, após um breve “susto”, assume 

uma situação de paridade com as restantes disciplinas que contam para o 

cálculo da média do ensino secundário e de acesso ao ensino superior. Apesar 

da sua recente desvalorização, penso que atualmente há uma maior consciência 

que os conceitos de saúde e atividade física estão diretamente associados à 
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obtenção de uma boa qualidade de vida. O papel que a EF desempenha na 

consciencialização dos malefícios do sedentarismo e da obesidade é de enorme 

relevo, como refere Jorge Olímpio Bento numa carta escrita ao Ministro da 

Educação e Ciências “Por outras palavras, para aumentar a possibilidade de 

sucesso da intervenção nos terrenos da obesidade e inatividade, da ética indolor 

e do relativismo, é crucial investir no capital e no território da vontade. E esta tem 

um polo de excelência, dotado de singular potencial formativo: a Educação Física 

e o Desporto Escolar” (Bento 2012, p. 3). 

 A vontade dita necessária para uma vida ativa depende da realização 

frequente e regular de exercício físico. A sociedade atual providencia ao 

indivíduo condições suficientes para tal. No entanto, verificamos que a maior 

parte dos jovens não pratica exercício físico suficiente para que possa usufruir 

dos seus benefícios (Martins, 2012). Tal acontece quando a aquisição de 

princípios, valores e objetivos educacionais e sociais necessários não são 

incutidos numa fase inicial da vida do indivíduo. A prática desportiva inspira 

sentimentos, aspirações, valorizações, atitudes, expectativas e posturas. Tudo 

características essenciais à formação da personalidade de um indivíduo. 

 

“I came to coach basketball players, and you became students. I came to 

teach boys, and you became men.” 

Ken Carter em “Coach Carter” (Carter, 2005) 

 

 A ligação entre o corpo e o eu é inquestionável e esta dependência 

desperta inúmeras necessidades de o conhecer, dominar, aceitar e gostar dele. 

Assim, podemos atingir a capacidade e liberdade de expressão através do 

movimento, algo que se concretiza com uma EF repleta de valor educativo. A EF 

não se resume a educar o corpo (desenvolvendo as suas capacidades técnicas 

e físicas), mas também a educar através do corpo. Segundo Graça (2015, p. 15), 

a legitimidade de uma disciplina evidencia-se no seu valor educativo: “Aumentar 

a capacidade de compreender e agir no mundo, o bem-estar e a realização e a 

melhoria na sociedade, o que a Educação Física visa atingir, preferencialmente 

através da corporalidade.” 
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 O meu entendimento de conceitos como “ser professor” e “ser professor 

de EF” também foi objeto de transformações durante este ano. Alterou-se muito 

durante o primeiro ano do MEEFEBS, mas há dois aspetos que sempre 

considerei muito importantes para se ser um bom professor: fazer com que os 

alunos aprendam e que gostem de aprender. Enquanto aluno, foram muitos os 

professores que o conseguiram e que criaram em mim referências positivas, mas 

também tive professores que criaram referências negativas, servindo de 

exemplo daquilo que não me quero tornar. 

A minha conceção encontra eco na concetualização de Alonso (1998), 

que considera quatro critérios do profissionalismo docente: competência 

docente, autonomia docente, IP e abertura à inovação. 

O conceito de profissão remete para a necessidade de adquirir um 

conjunto estruturado de conhecimentos, capacidades e habilidades para 

desempenhar as funções que lhe são inerentes. É esse saber específico que 

distingue as profissões. Um professor deve possuir um conjunto de 

conhecimentos, capacidades, habilidades e hábitos de natureza pedagógica que 

definem a sua competência docente. Benedito e Imbernón (citados por Silva, 

2017, p. 117) consideram que “qualquer experiência de ensino e aprendizagem 

é de natureza complexa, envolve diversos aspetos que lidam com áreas de 

conhecimento tão diversas como a sociologia, a psicologia, a epistemologia, a 

biologia, para além de outras mais comummente identificáveis com a função de 

professor, como a pedagogia, a didática e o conhecimento curricular. O professor 

interatua num cenário psicossocial dinâmico, caracterizado pela múltipla 

influência de diversos fatores e condições, tanto internos como externos à sala 

de aula e à própria escola”. 

Um professor competente tem de entender muito bem qual é a sua 

posição e as suas responsabilidades perante a sociedade. Para além de dotar 

os seus alunos de conhecimentos teóricos, capacidades e habilidades práticas, 

também tem um compromisso social no seu ofício. Notamos, cada vez mais, que 

a sociedade parece estar envolta numa crise de valores e princípios. Apesar do 

espaço da educação ser maioritariamente da responsabilidade dos pais, os 

professores também têm a sua parte na transmissão de princípios, de valores e 
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de zelar por uma conduta que contribua positivamente para a sociedade. Nós, 

professores de EF, pelas características únicas da nossa disciplina, temos um 

papel relevante no desenvolvimento social e pessoal dos alunos. Segundo 

Darido et al. (2001, p. 23), “Observa-se, sobretudo nas aulas de Educação 

Física, que os alunos expressam comportamentos de excitação, cansaço, medo, 

vergonha, prazer, satisfação, entre outros. Isso deve-se, muitas vezes, ao facto 

das atitudes e decisões racionais serem afetadas pela intensidade e qualidade 

dos estados afetivos vivenciados corporalmente. (…) Tal cenário apresenta-se 

como ambiente ideal para explicitação, discussão, reflexão e aplicação de 

atitudes e valores considerados éticos ou não éticos para si e para os outros”. 

 Entender os propósitos do processo educativo e o currículo de forma 

aberta e adaptável implica percorrer os vários passos da sua conceção, desde 

as referências a nível nacional, até às especificidades sociais e culturais do 

agrupamento, da escola e da turma. A interpretação e adaptação destas 

informações, combinadas com os conhecimentos oriundos das didáticas gerais 

e específicas do desporto e do desenvolvimento curricular da EF, colocam no 

professor a responsabilidade na tomada de decisão que suscita a sua 

autonomia docente. Assim, todos os conhecimentos e capacidades de que 

dispõe devem ser aplicados no sentido de, em cada contexto, criar o processo 

de ensino aprendizagem mais adequado aos seus alunos. 

No início do ano, senti alguma pressão nas tomadas de decisão visto que 

ainda não tinha muita confiança, não estava certo do que decidia, questionando-

me constantemente. Durante o ano, à medida que a experiência se acumulava, 

comecei a adquirir alguma confiança e a encarar os erros como passos para a 

minha evolução. Esta confiança acrescida representou o desenvolvimento da 

minha autonomia docente ou, pelo menos, da minha crescente capacidade de 

dar resposta a esta necessidade. 

O professor está integrado numa zona com uma identidade cultural 

própria, numa instituição escolar com o seu funcionamento e num grupo de 

professores escolares com o qual desenvolve projetos. É nesse enquadramento 

que o professor vai configurando a sua IP. É na cultura profissional que o 

professor se reconstrói, até porque a profissão docente exige a capacidade de 
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mudar, de se adaptar e, consequentemente, de evoluir. Um professor forma-se 

durante toda a sua vida. Desde as suas experiências enquanto aluno, interagindo 

com os professores, até à inversão dos papéis.  

 É absolutamente crucial que o professor termine a sua formação 

profissional com conhecimentos, habilidades e capacidades suficientes para, de 

facto, ser capaz de formar todos os alunos, em todos os sentidos da palavra. 

Este é um processo que não termina no final do estágio, nem após alguns anos 

de prática. O professor deve manter-se aberto à inovação, reconhecendo as 

mudanças na sociedade e acompanhando-as através do recurso a uma 

investigação constante das suas práticas, pela reflexão na ação e sobre a ação. 

 A necessidade de cumprir com os quatro critérios do profissionalismo 

docente de Alonso (1998), rapidamente se tornou evidente no EP. Os 

conhecimentos adquiridos durante o meu percurso revelaram-se cruciais a todos 

os níveis da planificação e concretização da atividade docente. Ao mesmo 

tempo, considero que o vasto conjunto de experiências que vivenciei me 

moldaram e continuarão a fazê-lo ao longo da minha carreira. Não sou a mesma 

pessoa que era no início do ano letivo. Claramente, não sou o mesmo professor 

e considero que também não sou o mesmo treinador. As experiências que vivi, 

com o núcleo de estágio, com os restantes professores da escola e com os 

alunos levaram-me a refletir, quase constantemente, acerca de conceções 

prévias, chegando a conclusões que moldaram os meus entendimentos e a 

minha identidade. Sempre me considerei um treinador e professor muito focado 

nas competências de ação, e considero que esta foi a minha vertente que mais 

mudou durante o EP. Segundo Bart Crum (2017, p. 70), esta é a perceção 

tradicional e, provavelmente, mais comum sobre o corpo, concebendo-o como 

um mero instrumento que pode ser manipulado, alterado, construído, modelado 

e condicionado. Em contraponto, o autor apresenta uma noção contrastante de 

corpo: o "corpo relacional". É o centro de uma rede de relações, a nossa porta 

para o mundo e que, pela intencionalidade incorporada, conhecemos e 

interpretamos o mundo enquanto nos movemos e jogamos. Passei a conceber 

o processo de ensino de forma muito mais ampla e holística. O meu olhar sobre 

este processo mudou radicalmente, pois passei a perceber que há outros 
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aspetos cruciais para o desenvolvimento de grupos e indivíduos de forma 

contextualizada com a sociedade para a qual os preparamos. As competências 

de conhecimento e atitudes ganharam relevo. Passei a considerá-las 

determinantes na formação dos alunos e assumi que tinha responsabilidades 

neste processo. Mais do que um agente que ensina conteúdos ou competências, 

percebi que, enquanto professor, devo ser um agente que educa e que é capaz 

de desenvolver valores e princípios para além de competências específicas do 

ponto de vista motor. Segundo os conceitos enunciados por Crum (2017), 

inicialmente a minha perspetiva era biologista. O movimento era interpretado 

como uma mudança de posição do corpo num vácuo contextual e passou a ser 

focada na aprendizagem, adotando uma abordagem ativa na qual o movimento 

é interpretado como um comportamento regrado. Para me tornar melhor 

professor, tinha de mudar e não podia ter medo dessa mudança. 

 Há sempre algo mais a aprender e devo ser autónomo nessa busca por 

conhecimento. Para além do que me foi lecionado na minha formação inicial, 

também durante o EP tive a oportunidade de aprender novas formas de olhar o 

processo de ensino e de o preparar. Considero que a maior inovação que aprendi 

durante este ano letivo reportou-se à avaliação, que inicialmente entendia 

apenas como uma ferramenta para classificar os alunos.  

 No início do ano, as minhas preocupações centravam-se apenas na forma 

como devem ser valorizadas as diferentes categorias transdisciplinares, na 

forma de gerir os diferentes pontos de partida dos alunos ao nível das 

competências (avaliar as competências apresentadas ou a evolução?) ou até na 

forma de realizar o processo de avaliação. Perspetivava a avaliação em três 

modalidades: a avaliação diagnóstica (AD) (para aferir o ponto de partida dos 

alunos ao nível das competências, contribuindo para a construção do processo 

e definição das metas), a avaliação sumativa (para determinar o ponto de 

chegada dos alunos a nível das competências e classificá-los) e a avaliação 

formativa (para que a avaliação não se resumisse a um momento, correndo o 

risco dos alunos serem mal avaliados). Só quando percebi a perspetiva patente 

no modelo Assessment for Learning (AfL) é que percebi que a avaliação pode 

ter um contributo bem maior do que classificar os alunos, podendo contribuir para 
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a sua aprendizagem. Este papel é desempenhado ao nível da avaliação 

formativa.  

 Leirhaug e Annerstedt, citados por Graça, Batista e Moura (2019, p. 8) 

“sistematizaram as práticas de avaliação para a aprendizagem em quatro 

princípios chave: (i) partilhar as intenções de aprendizagem com os alunos; (ii) 

partilhar os critérios de sucesso; (iii) envolver os estudantes na avaliação da sua 

aprendizagem e dos outros e (iv) fornecer feedbacks que permitam aos alunos 

avançarem/progredirem”. 

 Assim sendo, a avaliação formativa e o conhecimento do aluno da mesma 

surgem como uma ferramenta indispensável para a aprendizagem dos alunos, 

baseando-se na premissa de que o aluno tem de perceber até que ponto sabe 

para depois poder aprender. Neste quadro, ficarmo-nos no pressuposto de que 

o feedback surge de uma avaliação às competências demonstradas pelos alunos 

e, nesse sentido, deve ser prescrito para diminuir a distância entre o nível em 

que o aluno está e o nível em que queremos que o aluno esteja. É também 

necessário que o aluno tenha a capacidade de perceber a informação transmitida 

e enquadrá-la no seu nível e no nível a que quer chegar (Wiliam, 2011). 

 Em suma, os conceitos de ensino, EF e ser professor, construídos ao 

longo da minha formação, sempre na perspetiva de aluno, foram objeto de um 

processo de reconstrução constante. Na última fase da minha formação 

académica, foram-me apresentadas visões alternativas e perspetivas 

diferenciadas destes conceitos, que foram alvo de experimentação e reflexão 

durante o EP e me ajudaram a começar a perceber um pouco mais acerca de 

todas as dimensões que caracterizam a profissão docente.
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Capítulo II 

O contexto de atuação 
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 2.1. Da escola enquanto comunidade escolar à 

realidade da escola cooperante 

 

 No momento de hierarquizar as opções relativas ao estabelecimento de 

ensino para realizar o EP, defini, imediatamente, como primeira opção, a escola 

onde realizei o EP. Para além da proximidade da minha residência, para onde 

me mudei com 16 anos, toda a minha formação até à faculdade foi feita no 

concelho de Espinho. 

 A cultura desportiva na minha localidade é muito rica.  Os clubes da cidade 

estão integrados em várias competições de diferentes modalidades a nível 

nacional e a sua praia é frequentemente palco de torneios mundiais e europeus 

de futebol e voleibol. A cidade dispõe de imensos meios, muito abrangentes, 

para que toda a população tenha oportunidades desportivas de fácil acesso e 

que se revela muito importante para a lecionação de EF na escola. 

 A nível da educação, a cidade está dividida em dois agrupamentos. 

Ambos apresentam oferta escolar desde o nível de ensino pré-escolar até ao 

ensino secundário, sendo que um engloba as escolas das zonas Sul e Oeste e 

o outro das zonas Norte e Este. Enquanto aluno, ou professor, já estive ligado a 

praticamente todas as escolas do concelho, com exceção de uma. 

 Durante o primeiro ano do MEEFEBS, aprendemos acerca da 

transformação dos conceitos de educação e de escola, bem como acerca da 

importância da investigação em educação neste percurso. A investigação no 

nosso país levou a que rapidamente se percebesse que o modelo de 

administração excessivamente centralizado se revelava desajustado à realidade. 

 O conceito de escola como instituição que providencia condições para a 

prescrição de conteúdos listados no currículo tornou-se insuficiente para dar 

resposta a uma sociedade em constante evolução. Esta constatação revelou 

uma necessidade de rever as funções sociais, modelos de organização e gestão 

escolar, acabando por perceber que a escola não pode ser concebida sem o seu 

significado social e cultural (Torres, 2008). Iniciou-se, na década de 90, um 

percurso em busca de um modelo de organização escolar que partisse de um 

conceito de escola autónoma em vez de dependente, com decisões político-
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educativas e serviços técnicos descentralizados, respondendo a um currículo 

aberto. Passou-se, assim, a conceber a Escola como uma realidade social, uma 

comunidade e organização, cuja cultura é historicamente construída como fruto 

de uma relação dialética entre a estrutura e as interações humanas1. 

 Numa análise geral, posso afirmar que a escola onde realizei o EP se 

enquadra no conceito de escola com um significado cultural, que foi objeto de 

estudo na faculdade. A sua identidade tem por base os princípios e valores 

enunciados no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA). Este documento foi 

elaborado como um plano a cumprir entre 2017 e 2020 e enuncia, entre outros 

pontos, a visão, missão e valores do agrupamento, identificando como principais 

áreas de intervenção a promoção do sucesso através de Aprendizagens de 

Qualidade, atitudes e valores com vista a uma Cidadania Ativa e interação com 

o contexto envolvente, representando uma Escola Aberta ao Mundo. 

 Durante o EP tive oportunidade de avaliar a relação entre os princípios 

enunciados neste documento e a realidade, e pareceu-me bastante ajustado. O 

agrupamento demonstrou ser unido nas tomadas de decisão e de atuação, e a 

interação entre as diferentes escolas é notável. Todas as escolas do 

agrupamento seguiam as mesmas linhas orientadoras enunciadas no seu 

projeto educativo e curricular. 

 

  

 Esta reunião foi o primeiro contacto que tive com o agrupamento enquanto 

comunidade educativa. Não sei como funciona noutras escolas ou noutros 

agrupamentos, mas, no contexto em que estive inserido, senti uma ligação muito 

forte entre os professores das escolas do agrupamento, indiciando ligações 

representativas da sua cultura. 

 
1 Apontamentos das aulas da unidade curricular de Gestão e Cultura Organizacional da Escola do ano 
letivo 2019/20, FADEUP. 
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 O PEA e o Projeto Curricular foram apresentados como documentos 

produzidos pela escola que têm como finalidade servi-la. Na minha ótica, esta 

organização faz todo o sentido. Acho que existe um bom equilíbrio entre a 

uniformização de princípios e valores que regem a conduta das escolas e a 

particularidade de cada uma. 

 Tendo como pressupostos base estes desígnios, no decurso do ano 

letivo, para além das funções que desempenhei na escola cooperante, também 

participei em algumas atividades que foram organizadas em conjunto com outras 

escolas do agrupamento como o corta-mato, a celebração do Dia da EF, as aulas 

que lecionámos a turmas do primeiro ciclo do ensino básico e as reuniões de 

departamento e grupo curricular realizadas com todos os professores da área 

disciplinar pertencentes ao agrupamento. 

 Embora integrada num contexto mais amplo, a escola cooperante produz 

uma cultura interna que a distingue das restantes. Acima de tudo, considero que 

se prima por ser uma “escola inclusiva”, que Cruz (2009, p. 23) define como “(…) 

uma escola de excelência para todos que enfatiza um processo educativo 

adaptável de forma flexível e direcionado para o ensino de todos alunos.”  

 Esta noção de escola inclusiva foi algo que verifiquei durante o EP. A 

escola tem como missão providenciar a todos os alunos contextos de 

aprendizagem que os preparem para serem cidadãos ativos e plenos no 

exercício da sua cidadania quando findarem a escolaridade obrigatória. Este 

conceito está muito distante de transmitir meramente conhecimento teórico e até 

muito longe do cenário de contextos de aprendizagem que sejam iguais para 

todos os alunos e que sintam que são tratados da mesma forma. Certamente 

que todos temos os nossos direitos e deveres, mas também temos a nossa 

identidade e singularidade. Considero extremamente importante e aplaudo a 

escola cooperante na sua organização e pelo seu esforço de tentar promover 

uma educação que vise uma igualdade em oportunidades de aprendizagem. Isto 

nota-se a vários níveis. Em primeiro lugar, na sua estruturação, pois a escola 

prima por providenciar um leque de opções muito amplo para os seus alunos, 

permitindo que cada um siga o caminho mais adequado para si. Em segundo, 

na forma de atuar dos seus profissionais, docentes e não docentes, que zelam 
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pelo funcionamento da escola segundo um conjunto de princípios orientadores 

inscritos no PEA. No mesmo documento podemos constatar que, nas disciplinas 

com maior número de alunos inscritos, os resultados obtidos na avaliação 

externa são superiores à média nacional, o que, por si só, é um indicador de 

qualidade da escola. Por último, na participação dos alunos que dão uma 

resposta muito positiva às atividades organizadas. 

 Devo admitir que a minha curiosidade acerca da organização das escolas 

e do nosso sistema educativo foi apenas despoletada no ano passado. Fiquei 

com o coração muito acalorado na segunda semana do estágio quando participei 

em várias reuniões de diferentes níveis da escola. Toda a preparação realizada 

para a prática de um ensino de qualidade para todos, com uma identidade firme 

e coerente foi algo que me deixou bastante seguro e confiante no futuro da nossa 

educação. 
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 2.2. O departamento, o grupo de Educação Física e o 

núcleo de estágio 

 

 Apesar da EF fazer parte do Departamento de Expressões existe o Grupo 

Curricular de EF, onde são definidos e discutidos os princípios orientadores da 

atuação dos professores. Estes dois órgãos não são compostos apenas pelos 

membros da escola, mas sim do agrupamento. Desta forma, toda a organização 

do trabalho parte de uma coordenação que é feita entre todos os professores do 

agrupamento, posteriormente adaptada ao contexto de cada escola e de cada 

turma. 

 Para além das referências do PEA, a EF segue as orientações do Projeto 

Curricular de EF. Neste documento estão explícitos o regulamento interno, o 

regulamento de utilização das instalações, as planificações anuais, os conteúdos 

programáticos, as competências específicas, os critérios específicos de 

avaliação e o plano anual de atividades. 

 Este ano letivo, constituiu-se como o último do PEA e já se notou uma boa 

coordenação entre os professores. A primeira reunião em que estive presente 

foi do Departamento de Expressões, em que foi feita uma revisão dos critérios 

de avaliação aplicados no ano letivo anterior, por ciclo de ensino, ano de 

escolaridade e disciplina. Foram também discutidos os métodos de AD a aplicar 

neste ano e as atividades a desenvolver. Durante o ano letivo, estas reuniões 

serviram para dar continuidade à planificação das atividades, para fazer um 

update ao material nas escolas e informar os professores de formações que 

poderiam contribuir para a formação profissional de cada um. A maior parte foi 

de curta duração, sempre seguidas de uma Reunião de Grupo Curricular, que 

incluía todos os professores de EF do agrupamento, e onde eram abordados 

assuntos mais específicos e relevantes da disciplina para o desempenho da 

nossa função. 

 Penso que, num contexto utópico, todos os professores de EF sentar-se-

iam numa sala, abririam os documentos para orientação da disciplina, 

nomeadamente o Currículo e as Aprendizagens Essenciais e escrutinariam 

todos os documentos, envolvendo-se numa discussão de interpretação dos 
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mesmos para que todos remassem no mesmo sentido. Isto porque considero 

que esta coordenação e organização é muito importante para a qualidade de 

aprendizagem dos alunos. Se todos os professores criassem o seu processo de 

aprendizagem a partir de uma interpretação mais aproximada dos conteúdos a 

lecionar e se a linguagem utilizada fosse idêntica, certamente que os alunos 

beneficiariam mais do seu processo de aprendizagem, principalmente na 

transição entre anos letivos. Para além disso, seria extremamente relevante para 

o professor ter a garantia de que as bases que necessita para realizar o seu 

trabalho foram devidamente lecionadas nos anos anteriores. Indo ainda mais 

além, poderiam ser elaborados dossiers, partilhados entre professores na 

transição de anos letivos, com informações relevantes como os conteúdos 

lecionados e as metas atingidas pelos alunos. Assim, o professor poderia realizar 

o seu trabalho com plena consciência do passado recente dos alunos na 

disciplina de EF e preparar um trabalho mais fundamentado e específico para o 

contexto de cada turma e de cada aluno. 

 Na realidade, o que aconteceu durante este ano letivo foi uma versão 

menos aprofundada do contexto utópico apresentado, visto que esta discussão 

e organização seria algo que poderia levar horas a fazer, potencialmente em 

mais do que uma reunião. Todavia, considero que este processo seria muito 

interessante e pode tornar-se uma meta atingida pelo agrupamento num futuro 

próximo. Para isso, seria necessário que a escola tivesse mais rotinas e que a 

partilha entre os professores fosse mais acentuada. Acredito que quantas mais 

vezes o agrupamento se envolver nesta atividade de conceção e planificação, 

mais capaz será de o fazer de forma mais organizada e aprofundada. Não quero 

passar a ideia de que há algum tipo de incompetência ou falta de vontade para 

que isto não aconteça, pois sei que é algo que leva muito tempo a ser construído, 

como parte da cultura da escola, ou, neste caso, do Grupo Curricular de EF. Este 

é um processo exigente para os docentes e constitui um obstáculo para a sua 

concretização e crescente burocratização a que estão sujeitos. Picado (2009) 

alega que a burocratização merece uma reflexão séria no sentido de diminuir a 

dissociação entre as políticas educativas e as condições materiais e 

institucionais para a sua realização. Já Rocha e Maestrelli (2016) recorrem às 
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palavras de Freire para salientar que a intencionalidade administrativa e 

burocrática, segundo as quais os professores eram formados, leva à 

mecanização das ações e burocratização das mentes, alheando o pensamento 

crítico do processo. Tal facto tornou-se visível durante as reuniões quando 

alguns professores demonstravam desagrado e falta de vontade em realizar uma 

análise crítica ao tema a ser discutido. 

 A primeira Reunião de Grupo Curricular em que estive presente foi 

possivelmente o momento mais evidente e relevante da comunidade de prática 

em que estive inserido. Presenciei uma realidade onde eram reveladas 

diferentes interpretações do mesmo problema num debate por um fim comum. 

Apesar da maior parte das discussões terem sido bastante produtivas, em 

momentos percecionei que a dificuldade das pessoas se expressarem 

comprometeu a rentabilidade de algumas reuniões. Considero-me uma pessoa 

com muitas ideias e com um dote especial em organizar grupos para atingir um 

fim comum, pelo que, logo naquele primeiro momento de integração no grupo, 

tive vontade de participar e expressar as minhas ideias. No entanto, também 

tinha consciência da posição que ocupava, pelo que considerei que o melhor 

seria desempenhar o papel de observador. Não obstante esta opção, devo 

admitir que tive vontade de participar nesses momentos e que, gradualmente, ao 

longo do ano letivo, fui conseguindo fazê-lo. Quem sabe um dia possa vir a ser 

o representante do grupo curricular. A curiosidade foi evidente e pode ser que o 

bichinho da vontade venha a crescer comigo. 

 Nestas reuniões também foram objeto de abordagem temas presentes 

nas reuniões do Departamento de Expressões, tais como as atividades a 

desenvolver, os critérios de avaliação e os materiais disponíveis, desta vez 

orientados para a lecionação da EF. Num âmbito mais específico, foi-nos 

explicado como funcionaria a gestão dos espaços de acordo com um documento 

produzido pelo Grupo Curricular, o roulement de espaços que pode ser 

consultado nos anexos 1,2,3 e 4. 

 O EP foi partilhado com dois colegas que conheci apenas este ano. Um 

rapaz e uma rapariga com aproximadamente a mesma idade que eu, com 

formações e experiências diferentes. Apesar da idade ser semelhante, 
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encontramo-nos em fases diferentes da nossa vida. O EP foi realizado em 

simultâneo com o desempenho de atividade profissional enquanto treinador de 

futebol e professor de primeiro ciclo do ensino básico. A minha colega conjugava 

a sua formação inicial com a lecionação de aulas de grupo em ginásios. O meu 

colega coordenava o estágio com o desempenho da atividade profissional 

enquanto instrutor e personal trainer num ginásio. 

 Estas circunstâncias colocaram muitos constrangimentos na forma de 

funcionamento do grupo de estágio. Pretendia-se que uma grande parte do 

trabalho realizado fosse elaborado em conjunto pelos membros do núcleo de 

estágio. Era necessária uma preparação prévia do ano letivo que fosse 

estudada, discutida e planeada em conjunto pelos EE. No entanto, a realidade 

limitou as nossas possibilidades neste aspeto. Tentámos, da melhor forma 

possível, organizar o nosso tempo para que tarefas como a análise das 

referências das aprendizagens essenciais fossem interpretadas em conjunto e 

para que o nosso entendimento e posterior transmissão dos conteúdos aos 

alunos fosse coerente. Na maior parte das vezes, isto foi possível. Mas, em 

outros momentos, foi necessário atuar de forma diferente. Cada um fazia uma 

parte do trabalho necessário e, posteriormente, o trabalho por completo seria 

revisto por todos antes da sua finalização. Esta não foi a forma ideal de trabalhar, 

mas era a única forma possível de conseguir cumprir com os prazos a que nos 

propusemos. Naturalmente, todos nós tivemos tempo suficiente para dedicar a 

este EP, mas os horários para desempenhar as nossas atividades profissionais 

eram muito diferentes, o que criou a necessidade de trabalhar individualmente 

e, posteriormente, coordenando o trabalho desenvolvido. 

  A organização em grupo foi extremamente importante para o EP por 

várias razões. Em primeiro lugar, tornou o ambiente de estágio muito mais rico 

em aprendizagens porque, para além de, sempre que possível, termos 

interpretado os conteúdos a lecionar e metodologias a aplicar em conjunto, 

também construímos o hábito de diariamente assistir e refletir acerca das aulas 

uns dos outros, fazendo do núcleo de estágio uma representação do conceito de 

comunidade de prática descrito por Alves: (2018, p. 103): “as CoP devem, assim, 

ser espaços de reflexão, em que haja tempo para analisar, produzir, construir e 
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reconstruir pensamentos e conceções, através do questionamento inquieto e 

implicado de todos os intervenientes”. 

 Em segundo lugar, tal como referido anteriormente, os primeiros 

momentos do EP são de grande dificuldade. São muitas as dúvidas e as 

incertezas. Aqui destaca-se o papel da orientação, supervisão e cooperação 

entre os membros do núcleo de estágio. É sempre bom termos um par ao nosso 

lado com quem possamos confraternizar, seja de que forma for. Seja para 

comentar experiências vividas, mandar uma piada, repreender, desabafar, 

discutir ou abraçar. De facto, a união torna-nos mais fortes e, nesse aspeto, este 

núcleo de estágio formou um grupo muito coeso. 

 As nossas formações iniciais foram concretizadas em instituições distintas 

e as nossas experiências de vida moldaram a nossa identidade pessoal e 

profissional. Nesse sentido, foi importante o desempenho de tarefas de cariz 

reflexivo em comunidade, como as enunciadas por Cardoso (2014, p. 125) 

“criação de momentos de observação e de reflexão partilhados; incentivo à 

experimentação sustentada; utilização das aulas observadas da PC para 

evidenciar as posições tomadas durante as reflexões partilhadas; e a tomada de 

consciência de que todas as opiniões eram importantes para o desenvolvimento 

individual e coletivo”. 

 Por último, atendendo à dificuldade inicial que tivemos em produzir os 

documentos necessários para o planeamento do ano letivo, acho que seria 

impossível, ou pelo menos muito mais difícil, escrever tantos documentos de 

forma tão detalhada como fizemos este ano. Naturalmente que este fator foi 

sendo atenuado à medida que ano avançava, mas as dificuldades no início do 

ano letivo foram notórias. 

 A prática integrada numa comunidade revelou-se uma experiência muito 

enriquecedora, no sentido em que permitiu a tomada de consciência da 

necessidade de refletir acerca de formas diferentes de conceber o processo de 

ensino-aprendizagem.
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Capítulo III 

Preparação e Desenvolvimento da Prática de 

Ensino 
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 3.1. Do Plano à Ação  

 

3.1.1. Os principais atores da minha intervenção 

 

 Todo o processo de planeamento seria inútil se não considerássemos as 

caraterísticas dos seus principais atores, os alunos. Nesse sentido, considero 

pertinente começarmos por uma breve caraterização da turma que acompanhei 

ao longo do ano letivo. 

 No início do ano, a turma era composta por vinte e oito alunos, dos quais 

vinte eram raparigas e oito eram rapazes com idades compreendidas entre os 

catorze e os dezasseis anos. Apenas duas alunas tinham repetido um ano e dois 

alunos tinham Necessidade Educativas Especiais. 

 A transição do 9º para o 10º ano é uma fase marcante na vida de qualquer 

adolescente. É a partir deste ano que as notas começam a contar para a média 

de ingressão na faculdade e, no meu caso, foi nessa fase que atingi a autonomia 

máxima nos estudos. Até essa altura, os meus pais ajudavam-me bastante, 

estando presentes em muitos momentos enquanto estudava. Foi também nesta 

fase que estabeleci algumas das amizades mais fortes que até hoje perduram e 

que espero que nunca se esgotem. 

 As respostas aos questionários realizados no início do ano revelaram que 

apenas um aluno não gostava da disciplina de EF. Dezassete alunos praticavam 

desporto nos tempos livres, sendo que quinze praticavam pelo menos uma 

modalidade. Apenas um aluno pretendia seguir uma carreira associada ao 

desporto, nomeadamente como jogador de Futebol, sendo a tendência geral 

orientada para a área da saúde. Considero estas informações relevantes para o 

início da prática porque a minha maior missão enquanto professor é potenciar o 

gosto pela EF e desenvolver conhecimentos, providenciando aos alunos uma 

base sólida para que pratiquem exercício físico no futuro, mantendo hábitos de 

vida saudáveis, adotando uma postura de autossuperação e tornando-os 

capazes de trabalhar em grupo. Estes são aspetos que considero fundamentais 

para uma integração saudável na sociedade e no mercado de trabalho. 
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 Ao nível da saúde, apenas dois alunos revelaram ter problemas que 

dificultavam a prática de EF (asma e escoliose). Todavia, posteriormente, foi 

possível determinar que seis alunos sofriam de problemas respiratórios, três de 

questões posturais, onze de problemas de visão, sete tinham alergias e uma 

aluna tinha anemia. Estas questões são muito pertinentes porque exigem que 

tenhamos algum cuidado em tarefas de maior exigência, tanto no seu 

planeamento, como na sua execução.  De uma forma geral, a maior parte dos 

alunos indicaram ter hábitos de vida saudáveis, visto que faziam várias refeições 

por dia, ingeriam legumes diariamente, bebiam muita água, não fumavam nem 

bebiam e deitavam-se cedo. Felizmente, as informações recolhidas após 

algumas conversas individuais e coletivas com os alunos foram positivas, pelo 

que não foi necessária grande intervenção da minha parte neste campo. Caso 

contrário, teria de intervir já que o professor tem um papel determinante em 

ensinar e ajudar os alunos a adquirir hábitos de vida saudáveis. Por vezes, os 

alunos apresentam-se nas aulas evidenciando falta de descanso, fraca 

alimentação ou até sob o efeito de substâncias psicotrópicas. Apesar destes 

casos não terem ocorrido nesta turma, este é, sem dúvida, um aspeto de muita 

relevância. 

 Quanto às preferências dos alunos relativamente às modalidades, as 

respostas foram bastante heterogéneas, sem nenhuma que mereça destaque 

negativo ou positivo. O mesmo não se pode dizer das dificuldades no 

desempenho das diferentes modalidades, com destaque para a ginástica e o 

futebol. 

 Ao nível da aptidão física, foi possível determinar, através dos resultados 

dos testes FITescola (anexo 5), que a maior parte dos alunos se encontra na 

zona saudável em praticamente todas capacidades motoras, excetuando a 

flexibilidade de membros inferiores e impulsão horizontal. 

 Após os primeiros contactos com a turma, foi possível determinar que 

estava perante um grupo de jovens bastante culto a nível desportivo, alegre, 

disciplinado e com vontade de participar nas aulas de EF. Esta realidade permitiu 

um bom desempenho durante o ano. 
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3.1.2. Dos pressupostos às primeiras decisões 

 

 A realidade educativa atual, que visa uma escola inclusiva, dando 

resposta à diversidade cultural, social e linguística cria exigências ao nível do 

planeamento do processo de ensino-aprendizagem. As recentes reformas 

educativas visam que o Currículo Nacional sirva como uma guideline que 

transporta a responsabilidade de estruturar este processo no professor, de forma 

a que dê resposta às necessidades específicas dos seus alunos. 

 O planeamento torna-se então uma das principais dimensões do 

desempenho da função de um professor. Segundo Januário (citado por Inácio et 

al., 2014), planear é um processo no qual os professores aplicam os programas 

curriculares, cumprindo a função de os desenvolver e adaptar às condições do 

cenário de ensino.  

 Conforme referido, o momento em que começámos a planear a nossa 

ação, pela posição cronológica neste EP, representou talvez a maior dificuldade 

que enfrentamos enquanto EE. Apesar de ter já feito vários planeamentos no 

futebol, e de também ter passado por várias experiências nesta dimensão no 

primeiro ano do MEEFEBS, o “choque com a realidade” foi inevitável, ainda que 

muito atenuado à medida que o tempo passava e a experiência se acumulava. 

 Várias foram as questões que se colocaram: Por onde começar? O que é 

preciso saber? O que é suposto ensinar? Como deverei ensinar? Esta panóplia 

de questões, que surgiram em simultâneo, provocaram sentimentos, embora 

breves, de pânico e desorientação. A resposta à primeira questão parece-me 

muito simples: pelo início, do grande para o pequeno e do mais geral para o mais 

específico. Rapidamente, encontrei resposta para a segunda questão. De forma 

a reunir e organizar as informações necessárias para preparar o ano letivo, 

recorremos ao Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). 

Trata-se de um instrumento de planificação baseado em estruturas de 

conhecimento, aplicável em diferentes níveis de intervenção. Este documento é 

elaborado por turma, devendo contemplar a informação necessária para a 

concretização da atividade. A sua construção surge na convergência entre as 

indicações do Ministério da Educação, do agrupamento, dos recursos do 
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contexto de trabalho de cada turma, das características e níveis de desempenho 

dos alunos e da tomada de decisão do professor. É composto por oito módulos 

que visam, em primeira instância, uma análise das informações necessárias, 

seguida pela tomada de decisão e, finalmente, a aplicação do que foi 

estabelecido. Deve ser elaborado a três níveis. Primeiro, numa perspetiva macro 

em que é considerado todo o ano letivo. Posteriormente, numa perspetiva meso 

para cada UD e, por fim, numa perspetiva micro, ao nível do planeamento das 

aulas.  

 Na fase de análise, procurámos conceber a EF como área curricular 

disciplinar, nas competências gerais, transversais e específicas do ciclo de 

ensino, na extensão da EF e relação com as áreas, nas várias componentes dos 

programas de EF, nos conteúdos programáticos a lecionar (específicos ao ano 

de escolaridade) e nas decisões tomadas ao nível do departamento de EF; 

 No conceito mais comum de currículo no passado, e, provavelmente, em 

algumas realidades no presente, este define-se como algo formal, que deve ser 

seguido de forma estrita e, por isso, imutável. Segundo Rodrigues (2017, p. 73), 

“a rigidez dos currículos, etc., fizeram com que a escola que deveria integrar e 

acolher todos, fosse, ela própria, um instrumento de seleção que, em muitos 

casos, acentuava as diferenças culturais e de características e capacidades 

pessoais de que os alunos eram portadores”. 

 Partindo de um posicionamento aberto, procuramos operacionalizar o 

currículo de uma forma flexível. Assim, recolhemos informação de um conjunto 

de documentos de apoio do estado, que foram posteriormente processados e 

ajustados à realidade de ensino específica das nossas turmas. 

 No primeiro nível do planeamento, a partir de uma análise extensiva, 

pretendemos encontrar uma coordenação de princípios aplicáveis ao nosso 

contexto de ensino. Seguindo uma abordagem do mais geral para o mais 

específico, iniciamos a nossa análise no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, onde são enunciados vários princípios para 

concretizar o processo de ensino aprendizagem, dos quais destacamos o 

desenvolvimento da base humanística, do saber e da capacidade de 

aprendizagem de todos alunos. Após esta análise, que é transversal a todas 
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as áreas disciplinares, avançamos para os documentos específicos da EF e 

assim, tomarmos decisões relativas às matérias de ensino. 

 

3.1.2.1. As matérias de ensino 

 

 O Programa Curricular e as Aprendizagens Essenciais de EF foram 

elaborados de acordo com os princípios enunciados no perfil dos alunos à saída 

da escolaridade obrigatória. Referem como princípios a garantia de atividade 

física corretamente motivada, promoção da autonomia, valorização da 

criatividade e orientação para a sociabilidade. Os mesmos documentos 

mencionam também as finalidades da disciplina, destacando a “aptidão física 

na perspetiva de melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar, a 

valorização da ética desportiva, responsabilidade pessoal e coletiva, a 

cooperação, a solidariedade e a consciência cívica na perspetiva da 

animação cultural e educação permanente, bem como o reforço do gosto pela 

prática e compreensão da sua importância como ferramenta para a 

prolongação destes princípios ao longo da vida”2 (p.10). 

 De forma a dar resposta a estes princípios, definimos conteúdos e 

objetivos gerais para a disciplina de acordo com as categorias e competências 

transdisciplinares da EF definidas pelo grupo disciplinar, pelas quais 

estruturamos o nosso processo educativo. As competências de ação, 

consistiram nas capacidades condicionais e coordenativas da aptidão física, 

nomeadamente resistência, força, velocidade e flexibilidade (condicionais) e 

destreza, orientação espacial, ritmo e equilíbrio (coordenativas) através da 

realização tecnicamente adequada de exercícios de treino funcional, bem como 

o desenvolvimento das competências técnicas, táticas e físicas de forma 

integrada nas modalidades. Ao nível das competências de conhecimento, 

procurámos providenciar aos alunos conhecimentos que os tornassem capazes 

de relacionar a aptidão física e a saúde identificando os fatores associados a um 

estilo de vida saudável, ferramentas para que pudessem de forma autónoma e 

segura incluir estes hábitos na sua vida e interpretar a dimensão sociocultural 

 
2 Programa de EF do Ensino Secundário (2001). 
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dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos. Para 

além disso, também consideramos relevante desenvolver o conhecimento 

acerca dos objetivos e conteúdos de cada modalidade, potenciando assim a 

capacidade de aprendizagem dos alunos. Relativamente às competências de 

atitude, de forma a desenvolver a base humanística, definimos que seria 

relevante desenvolver princípios e estratégias com fim a desenvolver as 

capacidades dos alunos de se respeitarem e cooperarem entre si e com o 

professor, revelando rigor e disciplina no contexto de aula e até fora do mesmo. 

Procuramos, ainda, responsabilizá-los pelo seu próprio processo de 

aprendizagem, com autonomia, adotando uma postura de constante 

autossuperação, que considero crucial não só para a prática desportiva, mas 

também para outros aspetos na vida. 

 No caso particular da turma residente do 10º ano de escolaridade, o 

objetivo geral passou por consolidar e, possivelmente, complementar a formação 

do Ensino Básico, contemplando os mesmos objetivos do 9º ano. Esta 

semelhança visa uma facilitação no processo de transição dos alunos para um 

novo ciclo de ensino que, por si só, já abarca grandes alterações ao estilo de 

vida dos alunos, possíveis adaptações a novas escolas, novas turmas e nova 

abordagem (mais autónoma e responsável) do próprio processo de ensino 

aprendizagem. Nos documentos das aprendizagens essenciais da EF 

específicos deste ano de escolaridade, podemos encontrar um conjunto de 

objetivos relativos às áreas das atividades físicas, da aptidão física e dos 

conhecimentos. Ao nível da área das atividades físicas, para este ano de 

escolaridade, previa-se que o aluno desenvolvesse as suas competências em 

duas matérias da subárea de jogos desportivos coletivos: uma de ginástica, uma 

de atividades rítmicas expressivas e uma de atletismo, patinagem, raquetas ou 

outras. 

 A partir de uma análise ao Projeto Curricular do Agrupamento, podemos 

logo colocar de parte algumas modalidades, cuja falta de material excluiu a 

possibilidade da sua lecionação, nomeadamente o hóquei em campo, o 

softbol/basebol, o ténis, o ténis de mesa, todas as matérias de patinagem, bem 
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como as atividades de exploração da natureza, à exceção de orientação e 

montanhismo/escalada. 

 O ano letivo em que o estágio decorreu contemplava a concretização de 

três períodos de treze, onze e oito semanas, respetivamente. Mediante as 

indicações relativas ao décimo ano e as condições de ensino à nossa disposição, 

com destaque para o documento do roulement de espaços, as atividades físicas 

(modalidades) foram distribuídas conforme se pode observar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição por período letivo do número de aulas por modalidade 

Período Modalidade 
Aulas de 

90’ 

1º 

Voleibol 6 

Atletismo 4 

Badminton 6 

Basquetebol 5 

2º 

Ginástica 6 

Natação 6 

Dança 5 

Andebol 4 

3º 
Futebol 8 

Voleibol 7 

 

 Tal como referido, a seleção e distribuição das modalidades teve por base 

o conjunto de informações recolhidas.  No entanto, considero que existiram dois 

aspetos com mais peso na tomada de decisão relativa ao número de aulas para 

cada matéria, nomeadamente o princípio de uma abordagem ampla das 

matérias de ensino e a estrutura do roulement de espaços definido pelo Grupo 

Curricular de EF. 

 Antes do EP, diria que seria impossível lecionar uma modalidade em seis 

aulas, quanto mais em quatro. Este foi um elemento pouco pacífico para mim 

durante praticamente todo o ano. Enquanto treinador de futebol, estou habituado 

a lecionar uma modalidade todo o ano, três vezes por semana, durante uma hora 
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e meia e sinto sempre que ficou algo por ensinar. Neste momento, considero que 

foi muito importante o papel da PC que, perante as minhas questões e 

inquietações acerca da necessidade de continuidade para a aprendizagem, teve 

a capacidade de me explicar algo que durante a fase de análise devia já ter 

percebido. O objetivo da disciplina para o décimo ano passa por uma revisão das 

matérias já lecionadas. Nesse sentido, a abordagem dos conteúdos assume 

contornos completamente diferentes do treino. 

 Na altura, e durante muito tempo, não fiquei convencido, mas à medida 

que o tempo foi avançando e me tornei cada vez mais capaz de diferenciar o 

treino do ensino, esta ideia foi fazendo sentido e fui capaz de operacionalizar o 

processo desta forma, estando mais perto de conseguir concretizar os objetivos 

a que me propus enquanto professor de EF. 

 A escolha das modalidades foi pensada segundo as matérias previstas 

nos documentos de apoio e a estrutura do roulement de espaços. Tal definiu 

que, durante o decorrer de uma semana, as aulas fossem lecionadas em dois 

espaços diferentes, numa organização rotativa entre períodos e a meio de cada 

um. Por exemplo, ficou estabelecido que na primeira metade do primeiro período 

as nossas aulas fossem lecionadas alternadamente entre o pavilhão e o espaço 

alternativo, para os quais definimos a lecionação das modalidades de voleibol e 

atletismo. O pavilhão constitui-se como o espaço ideal para lecionar desportos 

de rede. Apesar da escola ter um campo com rede no espaço exterior, seria 

muito mais difícil trabalhar num campo tão pequeno com tantos alunos e com um 

piso pouco adequado à prática de voleibol, que muitas vezes exige contato 

corporal com o mesmo. Visto que sabíamos antecipadamente que iríamos 

ocupar este espaço três vezes durante o ano letivo, e que a escola não possuía 

os materiais necessários para a lecionação de ténis e ténis de mesa, decidimos 

utilizar o espaço para lecionar primeiro voleibol, depois badminton e, no final do 

ano, novamente voleibol. A decisão de repetir a lecionação de voleibol no último 

período justifica-se pela riqueza cultural da cidade nesta modalidade. Tendo em 

conta que a maior parte dos alunos tinha mais experiência na mesma, fosse de 

forma competitiva ou recreativa, considerámos que poderíamos aprofundar mais 

os seus conteúdos e ir um pouco mais além. Como se reuniram todas as 
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condições para lecionar as restantes modalidades nos outros espaços, esta 

pareceu-nos a distribuição mais lógica para o nosso contexto. 

 O espaço alternativo, por ter uma caixa de areia e pista de corrida, 

pareceu ser o espaço ideal para lecionar o atletismo. Também poderia ter sido 

aproveitado para lecionar outras modalidades, como atividades de exploração 

da natureza e jogos tradicionais e populares. No entanto, visto que no décimo 

ano se pretende uma consolidação das matérias lecionadas em anos anteriores, 

consideramos que o atletismo seria a modalidade eleita para este espaço. 

 Partindo deste mesmo princípio, a escolha do futebol, basquetebol e 

andebol pareceu-nos óbvia, visto que se constituem como modalidades 

obrigatórias nos primeiro e segundo ciclos, e a escola, graças aos seus dois 

espaços exteriores, apresenta as condições necessárias para a sua lecionação. 

Um espaço está destinado para o basquetebol, com duas tabelas à profundidade 

e outro para todas as modalidades apresentando duas balizas à profundidade e 

quatro tabelas de basquetebol à largura. Talvez seja justo afirmar que o campo 

destinado às várias modalidades dos JDC seja melhor para a lecionação de 

basquetebol, visto que tem quatro tabelas. Ainda assim, olhando às modalidades 

que planeámos lecionar e aos espaços que tínhamos à nossa disposição, 

considerámos ser esta a distribuição ideal. 

 Durante o segundo período, a opção recaiu na lecionação de duas UD no 

pavilhão de ginástica. Considerando que os documentos de apoio preveem a 

lecionação de duas matérias de ginástica e uma de atividades rítmicas 

expressivas, decidimos lecionar conjuntamente ginástica de solo e acrobática, e 

dança. Haveria outras modalidades ou submodalidades que poderiam ser 

lecionadas neste espaço, mas, atendendo à intenção de providenciar aos alunos 

oportunidades de potenciarem a sua criatividade e processo de criação, 

achamos que estas seriam ideais para o contexto onde estávamos inseridos. 

 Este planeamento tornou-se muito pertinente, principalmente porque 

permitiu a conceção do processo de ensino de forma ligada e coordenada entre 

os objetivos da EF, e os objetivos específicos de cada modalidade, aos quais a 

disciplina não se resume. Além da definição das atividades físicas a lecionar, as 

restantes áreas presentes nas aprendizagens essenciais (aptidão física e 
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conhecimentos), associadas à componente atitudinal, também foram objeto de 

decisão e planificação, conforme apresentado no ponto subsequente. 

 Para mim, a EF nunca se limitou ao desenvolvimento de habilidades e 

capacidades motoras, negligenciando o desenvolvimento de competências 

sociais, éticas e intelectuais. Quando, durante o primeiro ano de formação, me 

foram apresentadas as categorias transdisciplinares da EF de Vickers (1990), as 

minhas noções de competências a desenvolver tornaram-se bastante mais 

claras e objetivas. De forma a abordar o desenvolvimento dos alunos nos três 

domínios (motor, cognitivo e socio-afetivo) e desenvolver as competências de 

ação, conhecimento e atitude, a autora define quatro categorias 

transdisciplinares (habilidades motoras, cultura desportiva, aptidão física e 

conceitos psicossociais), segundo as quais definimos os objetivos, conforme 

espelha o relato. 

 

3.1.2.2. As opções metodológicas 

 

 As habilidades motoras foram abordadas de forma distinta, de acordo com 

as subáreas das matérias. O desenvolvimento da área da aptidão física foi 

concretizado de duas formas: (i) de forma integrada nas situações de 

aprendizagem, recorrendo às valências pedagógicas das ações específicas das 

modalidades e à gestão dos tempos de execução e repouso, e (ii) em situações 

de exercício, através da realização de circuitos de treino funcional. De modo a 

perceber o nível dos alunos no que toca à aptidão física, no início do ano letivo 

realizámos os testes FITescola, cujos resultados podem ser consultados no 

anexo 53. Perante os resultados desta avaliação, decidimos dar prioridade à 

exercitação das capacidades condicionais e coordenativas (com especial 

atenção para a flexibilidade de membros inferiores), em função da especificidade 

das diferentes modalidades (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Distribuição das Capacidades Condicionais e Coordenativas por modalidade 

 
3 Os resultados obtidos no teste de impulsão horizontal não são fidedignos devido às condições em que 
o teste foi realizado (o teste foi realizado nas bancadas, onde o solo é muito áspero, e os alunos 
revelaram algum receio em realizar movimentos explosivos, com medo de cair). 
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Modalidade Capacidades Condicionais Capacidades Coordenativas 

Voleibol 
Resistência, Força Explosiva, 

Velocidade de Reação e 

Flexibilidade Dinâmica. 

Destreza Geral, Orientação 

Espacial, Ritmo e Equilíbrio. 

Atletismo 
Resistência, Força Explosiva, 

Velocidade Máxima e Flexibilidade 

Dinâmica. 

Coordenação, Ritmo e Equilíbrio. 

Badminton 
Resistência, Força Explosiva, 

Velocidade de Reação e 

Flexibilidade Dinâmica. 

Destreza Geral, Orientação Espacial 

e Ritmo. 

Basquetebol 

Resistência, Força Explosiva, 

Velocidade Máxima e Velocidade de 

Reação. 

Destreza Geral e Orientação 

Espacial. 

 

Ginástica 
Força Explosiva, Flexibilidade 

Dinâmica e Flexibilidade Estática. 

Destreza Geral, Coordenação e 

Equilíbrio. 

Natação Resistência. Coordenação, Ritmo e Equilíbrio. 

Dança 
Flexibilidade Dinâmica e 

Flexibilidade Estática. 

Orientação Espacial, Coordenação, 

Ritmo e Equilíbrio. 

Andebol 
Resistência, Força Explosiva, e 

Velocidade de Reação. 

Destreza Geral e Orientação 

Espacial. 

Futebol 

Resistência, Força Explosiva, 

Velocidade de Reação e Velocidade 

Máxima. 

Destreza Geral e Orientação 

Espacial. 

 

 

 Cada modalidade tem as suas características específicas, portanto exige 

diferentes capacidades motoras. Naturalmente que, para cada modalidade, foi 

feita uma análise das capacidades que seriam necessárias desenvolver. A 

elaboração desta sistematização em quadro, numa fase inicial do ano letivo, é 

bastante pertinente porque nos permite articular o desenvolvimento da condição 

física numa perspetiva anual, de forma a procurar desenvolver as várias 

capacidades motoras de forma equilibrada.  

 No Voleibol, Basquetebol e Natação a aptidão física foi maioritariamente 

desenvolvida de forma integrada nas situações de aprendizagem e, no caso no 

Badminton e Ginástica recorremos à realização de circuitos de treino funcional. 

Estas decisões foram tomadas tendo em consideração as condições que 

tínhamos para dar as aulas.  
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 Nas modalidades coletivas, Voleibol e Basquetebol, decidimos aproveitar 

o espaço de aula para realizar situações de aprendizagem baseadas em formas 

de jogo, permitindo-nos colocar todos os atletas em atividade simultaneamente.  

 Na Natação, consideramos que a oportunidade de estar num espaço tão 

exclusivo como a piscina tinha de ser bem aproveitada mesmo que não 

possuíssemos muito tempo para a lecionação da atividade, e, por isso, 

decidimos aproveitar todo o tempo útil dentro de água.  

 O Badminton, tendo sido lecionado apenas na forma de jogo 1x1, com 

especial foco nos deslocamentos e colocação do volante, consideramos que 

beneficiaríamos de um espaço de jogo maior, criando um sistema de rotatividade 

entre o jogo e o circuito de condição física, realizado num espaço fora do espaço 

do jogo.  

 No caso da Ginástica, consideramos que era uma modalidade 

extremamente exigente ao nível da aptidão física, principalmente no que se 

refere à força e flexibilidade, pelo que a opção foi dedicar, em todas as aulas, o 

primeiro momento após a ativação para exercitar estas capacidades. Nas 

restantes modalidades, acabámos por não lecionar a totalidades das UDs. No 

entanto, o desenvolvimento da aptidão física teria sido integrado nas situações 

de aprendizagem. 

  Ao nível da área do conhecimento, procuramos concretizar os objetivos 

gerais previamente referidos através de três estratégias. Em primeiro lugar, 

através da instrução. Assim, na primeira etapa do ano letivo, explicámos aos 

alunos a relação entre a aptidão física, a saúde e a dimensão sociocultural do 

desporto na atualidade. Nas fases de instrução dos exercícios critério, com vista 

a desenvolver a condição física, também procurámos, para cada exercício, 

deixar bem claro não só o modo de os executar e os benefícios resultantes da 

sua correta e regular execução. Naturalmente, foi necessário em todos os 

momentos reforçar estas informações através de feedbacks. Para além da 

comunicação verbal, procurámos também criar folhas de tarefas que 

permitissem aos alunos consultar as informações de forma autónoma e, assim, 

aprendê-las melhor. Finalmente, também planeámos atividades para os alunos 

impedidos de realizar a parte prática através da realização de trabalhos escritos 
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sobre temas a serem desenvolvidos nas aulas. Esta foi uma estratégia que se 

revelou importante na fase final do ano, em que foi aplicado o Modelo de Ensino 

à Distância (M@D). 

 De forma mais específica, nas mais diversas modalidades procurámos, 

para além das estratégias mencionadas, integrar o desenvolvimento dos 

conhecimentos nas situações de aprendizagem, através da aplicação das regras 

e objetivos de jogo e o desempenho das funções de árbitro e treinador. 

 O desenvolvimento dos conceitos psicossociais foi concebido através 

do planeamento do processo de ensino aprendizagem. Todos os modelos e 

estratégias de ensino aplicados, procuraram colocar o aluno numa posição 

central na construção do seu próprio processo de ensino aprendizagem. A 

cooperação, autonomia e responsabilidade foram pontos chave na conceção das 

situações de aprendizagem e, desta forma, procuramos, em todos os momentos, 

desenvolver as competências de atitude. Para além do planeamento, destaca-

se também o papel do professor no feedback e gestão dos problemas da aula, 

adotando medidas positivas para a resolução dos mesmos.  

 A consecução dos objetivos formativos foi concretizada através da 

interação entre os alunos e as situações de aprendizagem. Tais foram 

construídas de acordo com as orientações educativas e princípios teóricos da 

atuação pedagógica de modelos de ensino.  

 Durante o primeiro ano do MEEFEBS, foram-nos apresentados um 

conjunto de modelos aplicáveis na EF. Importa perceber que não se pretende a 

aplicação exclusiva de uma metodologia, mas uma combinação de estratégias 

inerentes às mesmas, que permitam que o processo de aprendizagem dê a 

melhor resposta possível às necessidades dos alunos. Não existe nenhuma 

estratégia válida para qualquer objetivo e sob quaisquer condições. De acordo 

com a formação que tive na faculdade, e mediante algumas ideias que já tinha 

sobre os estilos de ensino, os modelos e estratégias aplicados durante este ano 

letivo colocaram o aluno como personagem principal no seu processo de 

aprendizagem. 
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3.1.2.3. A avaliação 

  

 Ao nível da avaliação, tal como referido, o conceito que tinha acerca desta, 

centrado nos resultados, foi alvo de alterações. Ao longo do ano letivo, tivemos 

várias reuniões na faculdade com a PO, nas quais, para além de outros aspetos 

do EP, foram discutidos o conceito de avaliação e os seus propósitos. No 

entanto, estes conhecimentos foram apenas aplicados no segundo período, nas 

modalidades de ginástica e dança. No planeamento inicial, recorremos à 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

 Começámos por realizar avaliações diagnósticas de várias formas no 

sentido de perceber as competências transversais entre as modalidades. Antes 

das aulas começarem, criámos um questionário online cujo acesso foi partilhado 

na primeira aula, com o propósito de recolher algumas informações acerca dos 

alunos e dos seus conhecimentos gerais ao nível da cultura desportiva. As 

questões do questionário podem ser consultadas no anexo 6.  

 Ainda na primeira aula, realizámos alguns jogos de socialização para 

perceber a forma como os alunos interagiam e as relações evidenciadas. Na 

segunda aula, realizámos os testes FITescola, anteriormente referidos e uma AD 

às habilidades motoras através da realização de jogos pré-desportivos (JPD), 

cuja grelha de avaliação pode ser consultada no anexo 7. Devo admitir que as 

primeiras vezes que tive de avaliar os alunos durante a aula foram de grande 

dificuldade para mim. Nunca o fiz, e talvez por isso o meu olhar estivesse sempre 

orientado para o desenvolvimento das competências e não para a classificação 

das mesmas. Muitas vezes dei por mim, a dar feedback como se fosse outra aula 

qualquer, registando pouca coisa na grelha, o que me obrigou a desenvolver 

algumas estratégias que me ajudaram nesse sentido.  
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 Mais tarde, as grelhas de registo foram coordenadas com as equipas 

formadas antes da aula e o sistema de rotatividade (de forma a que pudesse 

estar num sítio e passar por todas as equipas, evitando que tivesse de procurar 

os alunos). Também realizámos AD no início de todas as modalidades, à 

exceção do Atletismo. 

 No que concerne à avaliação formativa, a estratégia inicial passou por 

criar um registo, em todas as aulas, das competências demonstradas pelos 

alunos. Esta avaliação foi realizada de três formas: através do registo das 

pontuações das situações de aprendizagem, de anotações realizadas pelo 

professor durante a aula e da realização da autoavaliação aferida. 

 O valor das pontuações das situações de aprendizagem encontra-se na 

relação que as mesmas têm com os objetivos. Acredito que as condicionantes 

que podem ser colocadas nas regras de pontuação são uma forma ótima de 

incentivar e premiar os alunos por conseguirem concretizar os objetivos da 

situação de aprendizagem. Tomemos como exemplo a seguinte estratégia, 

utilizada na modalidade de voleibol. Visto que o nosso grande objetivo era fazer 

os alunos compreender e executar corretamente os papéis de jogo nos três 

toques, em todas as situações de jogo realizadas, se o ponto fosse conquistado 

com três toques, a jogada valeria dois pontos. Desta forma, criamos registos que 
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nos permitissem perceber se os alunos conseguiram concretizar os objetivos de 

cada situação ou não. 

 A autoavaliação aferida foi uma estratégia sugerida pela PC. A sua 

aplicação consiste em que, no final de cada aula, os alunos se autoavaliem ao 

nível do cumprimento dos princípios estabelecidos ao nível das competências de 

atitude, sendo esta avaliação aferida no momento pelo professor. Esta 

ferramenta apresenta-se como um acréscimo qualitativo ao processo de ensino-

aprendizagem por várias razões.  

 Em primeiro lugar, porque permite ao professor criar um registo das 

atitudes dos alunos durante a aula, bem como a perceção dos alunos da mesma. 

Esta informação torna-se muito relevante e com grande margem para estudo. O 

envolvimento dos alunos nas aulas é um tema de grande interesse para mim, já 

que considero que a minha missão predominante enquanto professor de EF é 

criar bases para que os alunos mantenham um estilo de vida ativo. Para isso, 

acho que é muito importante que adquiram os conhecimentos necessários para 

o fazer em segurança e acima de tudo que desenvolvam um gosto pela atividade 

física e uma mentalidade de autossuperação. Ambos os requisitos só podem ser 

concretizados se os alunos tiverem boas experiências associadas às aulas de 

EF e à prática desportiva em geral e, nesse aspeto, nós enquanto professores 

temos um papel fundamental. 

 Em segundo lugar, considero que esta tarefa, realizada no final de todas 

as aulas, valoriza os conceitos psicossociais e faz com que os alunos tenham a 

necessidade de refletir mais sobre eles e verbalizar as suas perceções. 

  Por último, este processo de avaliação constitui-se, simultaneamente, 

como um processo de aprendizagem. O facto da autoavaliação ser aferida, cria 

momentos de discussão acerca das atitudes do aluno durante a aula. Se o 

professor estiver bem preparado, este momento surge como uma oportunidade 

de fazer os alunos perceber a importância das suas atitudes e a linha de conduta 

que representa o cumprimento exímio dos mesmos. O desenvolvimento das 

competências sócio afetivas dos alunos teve um contributo de muito valor na 

melhoria do ambiente de aula. A grelha anual da Autoavaliação Aferida pode ser 

consultada no anexo 8. 
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 A avaliação sumativa foi realizada em duas dimensões, nomeadamente 

por UD e por período. A primeira, foi realizada na última ou penúltima aula de 

cada UD por questões logísticas. Em todas as modalidades, os momentos de 

avaliação foram filmados, para que a sua análise fosse mais detalhada. Também 

criámos protocolos e grelhas de avaliação, a serem preenchidas pelo professor 

durante a aula e durante a visualização dos vídeos. Estas grelhas foram 

concebidas em formato Excel, de forma que, ao introduzir a avaliação realizada 

pelo professor de cada conteúdo, fosse automaticamente gerada uma 

classificação numérica, de 0 a 20, de acordo com a valorização definida nos 

protocolos de avaliação. Um exemplo desta grelha pode ser analisado no anexo 

9.  

 Importa referir que os valores obtidos através deste cálculo nunca foram 

diretamente traduzidos na classificação dos alunos, tendo apenas servido como 

uma referência para posteriores considerações, nos momentos em que foi 

definida a classificação do período.  

 

3.1.3. As unidades de Ensino 

 

3.1.3.1. Voleibol 

 

O Voleibol estava previsto ser lecionado em seis aulas no primeiro período 

e sete aulas no terceiro período, no entanto, devido ao fecho das escolas como 

medida de prevenção à propagação do vírus COVID-19, acabou por ser apenas 

dado no primeiro período e em cinco aulas, devido a uma greve de funcionários 

que ocorreu no dia 22 de outubro de 2019. A turma era, nessa altura, constituída 

por vinte e oito alunos, sendo que um não realizou a parte prática por dispensa 

médica. 

Esta foi a nossa primeira UD, juntamente com o atletismo, num período 

de adaptação e experimentação à prática formal de um professor de EF. A minha 

relação com a modalidade é muito forte, o que fez com que, apesar de esta ter 

sido uma das primeiras UD a ser lecionada, avançasse com grande confiança e 

motivação. 
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 O Voleibol faz parte dos Jogos Desportivos Coletivos e como tal, partilha 

alguns objetivos comuns com outras modalidades do mesmo caráter. Com base 

neste pressuposto, procurámos desenvolver a capacidade de executar e aplicar 

as ações tático-técnicas no sentido de, em cooperação com os colegas, atingir 

o objetivo de jogo. O desenvolvimento destas competências não poderia surgir 

desassociado das restantes e, nesse sentido, para além das capacidades 

condicionais e coordenativas anteriormente mencionadas, consideramos crucial 

que os alunos fossem capazes de demonstrar conhecimentos sobre estas ações 

em coordenação com as regras, objetivos e funções no contexto de jogo. 

 As características desta modalidade, categorizada por Ellis (1983) como 

um jogo de rede/parede, levaram-nos a aplicar maioritariamente os princípios do 

modelo Ensino dos Jogos para a Compreensão (TGfU), concebido por Bunker e 

Thorpe, em 1982. Baseia-se no conceito de que o desenvolvimento das 

habilidades técnicas não deve surgir de forma isolada, contemplando-o como um 

meio para a capacidade de jogar através da compreensão tática do jogo (Graça 

& Mesquita, 2007). 

 Nesse sentido, no processo de lecionação concebemos o jogo, como um 

espaço de resolução de problemas. Diferentes problemas podem ser criados 

através da modificação das formas de jogo com referência a quatro princípios:  

seleção do tipo de jogo, modificação do jogo por representação, por exagero e o 

ajustamento da complexidade tática (Mesquita et al., 2009). 

 Desta forma, exige-se mais ao aluno do que a mera execução técnica, 

aliando-a à tomada de decisão que se torna central no processo de 

aprendizagem, partindo de formas de jogo mais simples, para mais complexas. 

No que concerne ao papel do professor, do aluno e da relação que partilham 

com a aula, procurei adotar as ideias construtivistas do TGfU, concebendo o 

aluno como personagem principal no seu processo de aprendizagem, 

valorizando os processos cognitivos de perceção e compreensão, enquadrando-

se também num estilo de descoberta guiada, visto que o aluno é colocado 

perante um problema e incitado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las e 

explicá-las. O papel do professor assenta num ciclo de criar os problemas, 
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observar a exercitação e orientar os alunos na investigação do problema e 

possíveis soluções (Graça & Mesquita, 2007). 

 As minhas experiências enquanto treinador criaram em mim a consciência 

de que os jogadores, neste caso alunos, têm tendência a encarar situações de 

jogo numa vertente lúdica e competitiva, colocando a busca pela vitória em 

primeiro lugar, muitas vezes em detrimento dos objetivos que pretendemos 

atingir. Nesse sentido, recorri a uma abordagem ao objetivo do jogo proposto por 

Pill Harvey et al. (2017), que me agradou bastante e, por esse mesmo motivo, 

tentei passá-la para os alunos. O autor explica que o objetivo do jogo não é 

meramente ganhar. O seu propósito é desafiar um adversário para que se possa 

jogar um bom jogo e, assim, evoluir. De outra forma, escolheríamos sempre 

adversários com menos competências para ganhar todos os jogos. Pretende-se 

que a relação entre os adversários seja potenciadora de momentos competitivos, 

equilibrados e que suscitem a necessidade de autossuperação. Desta forma, o 

jogo ultrapassa o simplório e redutor conceito de que vence o jogo quem dispõe 

de melhores ferramentas técnicas e físicas, em detrimento de ferramentas 

cognitivas e estratégicas proporcionadas por uma melhor compreensão do jogo.  

 Foi logo nesta primeira modalidade que percebi que, para cada UD, devia 

ser definido um objetivo central que serviria de fio condutor para todo o processo 

de planeamento. Os princípios deste modelo revelaram-se como pilares para o 

planeamento. Apesar de as diretrizes terem influência na elaboração de todos 

os módulos, considero que teve principal influência nos módulos quatro e sete. 

 

“
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 Após analisar as indicações do Programa Nacional e dos documentos de 

apoio das aprendizagens essenciais, decidimos realizar a AD nas formas de jogo 

2x2 e 4x4. Mediante as informações recolhidas, determinámos como objetivo 

centrar desenvolver a capacidade dos alunos de diferenciar os papéis de jogo. 

Previmos começar pela forma de jogo 2x2, definindo como objetivo da primeira 

UD chegar ao 4x4 e, da segunda UD, à forma de jogo formal 6x6. A partir desta 

referência, definimos objetivos mais específicos necessários para dar resposta 

a esta competência modeladora, nomeadamente a comunicação, a finalização e 

o posicionar-se para defender. Logo aqui, considero que cometemos um erro, o 

de não abordar a distribuição no segundo toque e fazê-lo na forma de jogo 3x3. 

  

 

Segundo os princípios enunciados, tentei conceber as situações de 

aprendizagem como espaços de resolução de problemas, abordando as 

competências (de ação, conhecimento e atitude) de forma integrada, através da 

modificação das formas de jogo. As habilidades motoras foram sendo 

requisitadas pelas regras do jogo, que, por sua vez, se constituíram como uma 

ferramenta de desenvolvimento da cultura desportiva.  

O desenvolvimento da condição física surgiu na periodização dos jogos e 

diferentes problemas colocados no jogo (um campo maior requisitará sempre 

mais deslocamentos do que um campo pequeno, por exemplo) e os conceitos 

psicossociais foram potenciados através da organização das aulas, mais 

especificamente na resolução de problemas associados à heterogeneidade 

através da cooperação, nas responsabilidades de manipulação do material da 

aula, na autonomia de organização das tarefas da aula e na correção de 

comportamentos desviantes. 

 Tomemos como exemplo a progressão de aprendizagem definida para as 

primeiras aulas (Quadro 3), que representam excertos dos planos de aula: 
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Quadro 3 – Situação de aprendizagem 2 (aula 5) 

Conteúdo Objetivos 

Comportamentais/ 

Componentes Críticas 

Situações de Aprendizagem/ Esquema 

- Construção 
do ataque 
- Finalização 
- Passe 

Alunos devem: 
- Construir uma jogada de 
3 toques. 
- Direcionar o ataque 
para a zona indicada. 
- Realizar o passe de 
acordo com as 
componentes críticas 
referidas. 

- A turma é dividida em grupos de 4 ou 5 alunos. 
- Para cada grupo há um espaço com quatro cones de cores 

diferentes num lado da rede. 
- Os alunos colocam-se do outro lado da rede, um para fazer passe 

e os restantes em fila. 
- Devem realizar a seguinte sequência: 
Passe (para o passador) – Passe (para aluno que finaliza) e dizer 

cor – finalizar na cor indicada. 
- O aluno que passa vai buscar a bola e reposiciona o cone (caso 

necessário) e o aluno que finaliza vai passar. 
- Se a finalização for perto do cone vale 1 ponto, se acertar no 

cone vale 2 pontos. 
- Cada aluno conta os pontos do colega para quem passou e no 
fim informam o professor. 

 

 Esta situação teve como objetivos a introdução da diferenciação de papéis 

nos três toques, a colocação da bola intencionalmente numa zona do campo 

adversário e exercitar a execução técnica do passe.  

 Numa fase inicial, teve alguns entraves porque para além de alguns 

alunos demonstrarem dificuldades em dizer a cor e realizar o passe, outros 

estavam mais interessados em rematar com força, do que efetivamente colocar 

a bola perto do sinalizador da cor indicada. Após a sua execução, cheguei à 

conclusão de que devia apenas ter permitido que os alunos colocassem a bola 

do outro lado utilizando o passe. 
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 Apesar das dificuldades iniciais, os alunos deram uma boa resposta ao 

exercício. Por vezes, se calhar, boa demais. Alguns alunos começaram a 

memorizar as posições onde os sinalizadores estavam, retirando a necessidade 

de olhar para o campo adversário e percebendo onde estava a zona onde 

queriam colocar a bola. Logo na primeira aula, senti a necessidade de ajustar o 

exercício e acrescentar uma variante, trocando frequentemente os sinalizadores 

de sítio. 

No que se refere à avaliação sumativa, realizámos duas situações, nas 

formas de jogo 2x2 e 4x4. A minha abordagem na construção das equipas para 

os momentos de avaliação foi diferente nas duas formas de jogo. Enquanto que 

na primeira decidi criar equipas heterogéneas, na segunda criei equipas 

homogéneas. Esta decisão foi baseada no facto de considerar que o 4x4, por 

ser mais complexo, seria benéfico para os alunos com mais dificuldades. 

Jogavam um jogo com ritmo mais lento e sustentado (já que este grupo de alunos 

tem mais dificuldade em criar dificuldades ao adversário na colocação da bola 

no campo adversário) e, ao mesmo tempo, beneficiaria os alunos com mais 

aptidão a jogar num jogo com mais intensidade, em que pudessem exibir melhor 

as suas competências. 

 

 

 De uma forma geral, considero que UD foi bem conseguida. A 

aprendizagem dos alunos foi efetiva em resultado da sua elevada participação 
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em situações de jogo, com exigências ao nível da tomada de decisão que 

potenciaram a compreensão do jogo. 

  

 

 

 O ciclo de planeamento, ação e reflexão permitiu identificar vários aspetos 

que podem ser melhorados futuramente. As primeiras aulas foram também 

objeto de grande reflexão sobre pequenos detalhes na organização da aula, 

como as fases de instrução, as transições entre exercícios e a gestão do tempo 

da aula. 

 

   

 Tive a oportunidade de conhecer bem os alunos e eles tiveram 

oportunidade de me conhecer a mim, enquanto professor, e a forma como 

pretendia trabalhar. Conseguimos estabelecer rotinas de trabalho e consegui 

identificar os alunos que necessitariam de mais atenção ou estratégias 

alternativas, por evidenciarem dificuldades em certas competências, tanto de 

ação, como de conhecimento ou atitude. 
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 No que toca às competências de conhecimento, os alunos aprenderam 

bem as regras de jogo, introduzidas de forma integrada nos conteúdos táticos, 

como por exemplo, quando e como rodar e servir. Nas competências de atitude, 

onde detetei que haveria mais espaço para melhorar, considero que o fizemos. 

No final da UD, os alunos revelaram-se muito mais cooperativos entre si, mais 

envolvidos nas aulas e mais responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. 

  

3.1.3.2. Atletismo 

 

A par do Voleibol, o Atletismo foi lecionado na primeira parte do primeiro 

período. Devido à celebração do Dia Europeu do DE e do Dia de Todos os 

Santos foram lecionadas quatro aulas que se revelaram uma agradável surpresa 

em vários aspetos. 

O planeamento acabou por não se constituir como um dilema, graças às 

aulas lecionadas na Didática Específica do Desporto II – Atletismo. À imagem 

dos princípios do Modelo de Educação Desportiva (MED), as aulas revelaram-

se como experiências desportivas autênticas. 

 O MED foi criado por Siedentop em 1972, colocando a educação lúdica 

num lugar destacado nas orientações curriculares da EF (Graça & Mesquita, 

2007). O modelo visa redefinir a ligação entre o desporto e a escola, procurando 

promover experiências desportivas autênticas para os alunos através dos 

seguintes princípios: socializar através do desporto, envolver ativamente o jovem 

na organização das atividades, transformar UD em épocas desportivas, 

proporcionar momentos festivos e entusiasmantes e desenvolver o sentido de 

afiliação e o trabalho de equipa (Soares & Antunes, 2016).  

 Pessoalmente, considero que este modelo vai de encontro a um dos 

propósitos que considero mais importante enquanto professor de EF, 

nomeadamente promover a afiliação dos jovens ao desporto para a vida. Na 

busca pelo desenvolvimento pessoal e social dos alunos, procurámos aplicar 

ferramentas que lhes permitissem participar ativamente, com confiança, 

responsabilidade e segurança, contribuindo para o envolvimento de todos na 

prática desportiva, na escola e na vida. A definição do trabalho em equipas 
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heterogéneas, contribuiu para que todos tivessem envolvidos no processo de 

aprendizagem e conseguissem atingir os objetivos a que se propuseram. A 

definição de papéis como árbitro e treinador foi também uma ferramenta 

essencial para potenciar o clima da aula e o envolvimento dos alunos na mesma. 

Para além de se revelar como um meio para desenvolver competências a nível 

da cultura desportiva e conceitos psicossociais, permitiu que todos os alunos 

encontrassem o seu propósito na aula e soubessem o que fazer em todos os 

momentos. 

 Os objetivos do modelo assentam no desenvolvimento dos alunos em três 

eixos fundamentais (Graça & Mesquita, 2007): competência, literacia e 

entusiasmo desportivos, que podem facilmente ser associados ao 

desenvolvimento de competências nas quatro categorias transdisciplinares.  

O Atletismo é um desporto individual que abrange várias disciplinas, sobre 

as quais definimos, em conjunto com a PC, que iriamos lecionar a corrida de 

velocidade, a corrida com barreiras e o salto em comprimento. Para perceber 

esta escolha, tivemos de analisar o espaço e número de aulas disponível. 

Ficaram estabelecidas quatro aulas de 90 minutos, o que, por si só, constituiu 

um desafio: lecionar três disciplinas no espaço alternativo, que engloba a pista e 

caixa de areia para o salto em comprimento, a pista de velocidade com 40 metros 

e um espaço com cerca de 15x15m. 

Apesar de ainda não conhecermos muito bem os alunos, não 

consideramos necessário realizar AD nesta modalidade, visto que os padrões 

motores requisitados são bastante idênticos a alguns testes de condição física 

realizados anteriormente. Nesse sentido, baseámo-nos nos dados dos testes 

FITescola (anexo 5) para criar equipas heterogéneas, inseridas numa 

competição a decorrer em quatro aulas, terminando num evento culminante.  

 No sentido de concretizar os princípios enunciados, as aulas assumiram 

uma determinada estrutura. Perante as três disciplinas a lecionar, a turma foi 

dividida em seis equipas. Após um breve aquecimento coletivo, as seis equipas 

dividiam-se por três estações, cada uma designada ao desenvolvimento de 

competências de uma disciplina. Em cada uma das três aulas foi introduzida uma 

fase dos elementos técnicos, sendo que na quarta aula realizámos um evento 
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culminante com a execução completa dos mesmos e registos dos valores 

conseguidos pelos alunos. 

 Em primeiro lugar, considero relevante mencionar que a estrutura geral 

do conjunto de aulas foi algo que agradou aos alunos. O facto de as equipas 

serem as mesmas durante todas as aulas, de terem nomes e haver um evento 

competitivo culminante, criou um sentido de identidade coletiva que contribuiu 

bastante para o envolvimento dos alunos nos objetivos do processo de 

aprendizagem. Lamento apenas não termos definido também uma cor para cada 

equipa, pedindo aos alunos que comparecessem na aula com uma t-shirt da cor 

da sua equipa, algo que acabamos por fazer na segunda vez que aplicámos os 

princípios do MED. 

 

  

 A gestão da aula por estações também foi bem concretizada. Antes do 

EP, este não era um esquema que utilizasse muito, nem como professor de 

primeiro ciclo de ensino básico, nem como treinador, porque não gostava da 

ideia dos alunos realizarem a situação de aprendizagem sem a presença do 

professor. No entanto, nunca tinha considerado desenvolver o trabalho em 

autonomia como foi feito nestas aulas. 

  

 

 Duas estratégias foram cruciais para o desenvolvimento do trabalho em 

autonomia e cooperação, bem como o desenvolvimento da literacia desportiva, 

a definição de funções e a criação de folhas de tarefa. Estas ferramentas 
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serviram como suporte à organização da aula e providenciaram aos alunos 

conhecimentos que facilitaram e melhoraram a relação entre o treinador e o 

praticante, criando bases de um trabalho baseado na autonomia e cooperação. 

 Para cada estação foram definidas funções pelas quais os alunos 

rodariam. Tomemos como exemplo uma situação de salto em comprimento com 

um grupo de cinco alunos. Dois alunos criam uma fila para realizar o salto 

(praticantes), um aluno verificava a validade do salto e media a distância (juiz), 

outro aluno, acompanhado da folha de tarefas, observava o salto e dava 

feedback ao praticante (treinador) e um outro aluno, acompanhado da grelha de 

registos, registava a distância do salto conseguido. Todos os alunos sentiram 

que faziam parte do processo, adquiriram conhecimentos específicos da 

modalidade, tiveram oportunidade de melhorar a execução dos seus saltos e de 

ajudar os colegas. 

 

  

 Senti que a minha presença na aula foi muito menos notada, pela postura 

dinâmica, autónoma e organizada assumida pelos alunos. A minha atuação 

resumia-se à instrução inicial, explicando todas as situações de aprendizagem. 

Os seus objetivos e componentes críticas dos conteúdos a serem desenvolvidos, 

permitiram que durante a aula pudesse observar melhor os alunos e os ajudasse 

a ultrapassar as dificuldades mais específicas. 

 O principal foco da aptidão física nesta modalidade foi a resistência 

aeróbia. Primeiro, porque o espaço alternativo constitui-se como o melhor para 

desenvolver esta capacidade. Segundo, porque pretendíamos preparar os 

alunos para o corta-mato a realizar no final do primeiro período. Nesse sentido, 

todas as aulas começavam por corrida contínua definida por tempo, e depois por 

distância. Esta corrida era realizada à volta da escola, por dentro, já que esta 

distância representava aproximadamente a que foi percorrida no corta-mato. 
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Uma estratégia que considero que também foi importante foi informar os alunos 

do tempo previsto que demorariam a percorrer cada volta. Acredito que esta 

informação é extremamente motivadora e necessária se os alunos quiserem 

adotar uma postura de autossuperação. 

 Tentei ao máximo que a avaliação desta modalidade fosse integrada na 

competição fazendo com que ambas dependessem das distâncias e tempos 

conseguidos nas tarefas. Numa competição formal, seriam recolhidos os 

melhores valores obtidos por cada equipa que resultariam numa classificação. 

Receei que este formato gerasse muita atenção na performance dos alunos com 

mais aptidão física e competências técnicas e, como o nosso objetivo no ensino 

não é esse, decidi criar uma segunda classificação, baseada no melhor valor 

obtido pelo aluno que obteve piores resultados. O objetivo desta medida foi 

potenciar a cooperação entre membros da mesma equipa, fazendo com que os 

alunos com mais competência ajudassem os alunos com mais dificuldades, e 

assim aconteceu. Cada classificação gerava uma pontuação (igual à 

classificação, ou seja, 1º lugar dá um ponto, 2º lugar dá dois pontos, etc…) sendo 

que a equipa com mais pontos vencia a competição. Ambas as classificações 

pesavam o mesmo para a classificação final. Para a avaliação sumativa, os 

melhores valores obtidos por cada aluno representaram uma elevada parte da 

nota de competências de ação, tendo como referência a grelha do PEA para este 

efeito. Considero que foi positivo o facto de os alunos saberem que os resultados 

obtidos iam ter influência direta na sua classificação, o que fez com que 

estivessem muito mais envolvidos nos objetivos, desenvolvendo um trabalho 

mais autónomo e responsável. Ainda assim, reconheci o risco de os alunos não 

verem o melhoramento técnico como meio para alcançar melhores valores 

(valorizando mais o resultado do que a qualidade de execução), algo que preveni 

com constantes feedbacks para valorizar a melhoria da qualidade de execução 

como meio de obter melhores resultados. 

 Ao nível da gestão de aula, senti a necessidade de incutir 

responsabilidade aos alunos no cumprimento dos horários. Nesse sentido, 

comecei a realizar a chamada na hora exata, registando no meu caderno os 

atrasos. Caso os atrasos começassem a tornar-se recorrentes, recorria a 
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conversas individuais ou com o grupo de alunos em questão, e, felizmente, o 

problema rapidamente se resolveu. 

 Outro caso em que foi necessária intervenção foi nos momentos mais 

longos de instrução. Por vezes os alunos começavam a tentar conversar 

discretamente ou mandar piadas enquanto eu falava, mas a posição que 

estabeleci cedo permitiu evitar que este problema crescesse e comecei a ter um 

cuidado mais direto e assertivo nas comunicações com mais informações a 

transmitir. 

 De uma forma geral, acho que este conjunto de aulas foi bastante 

gratificante para mim e para os alunos. Acredito que melhoraram as suas 

competências de ação e também desenvolveram competências de 

conhecimento e atitudes que contribuem diretamente para a manutenção da sua 

afiliação à prática desportiva após a escolaridade obrigatória. Vivemos climas de 

aula muito bons em que os alunos trabalharam de forma autónoma, cooperativa 

e plena de autossuperação. 

 

3.1.3.3. Badminton 

 

 O Badminton foi lecionado na segunda parte do primeiro período, em 

conjunto com o Basquetebol. A UD foi composta por cinco aulas e devido a dois 

alunos terem mudado de turma, esta passou a ser constituída por 26 alunos, 

sendo que um estava ainda incapacitado de realizar a parte prática por lesão. 

Os níveis mencionados nos documentos de apoio são os de introdução e 

elementar e a forma de jogo 1x1. 

Tendo aprendido com a UD anterior de Voleibol, defini, logo no início, um 

objetivo modelador do processo de aprendizagem que foi a transição de um 

contexto de sustentação para competição. A AD foi realizada através de duas 

situações: primeiro em situação de cooperação (1+1) para perceber o leque de 

elementos técnicos de cada aluno e depois em situação de competição (1x1) em 

que me pareceu que os alunos não aplicavam um pensamento estratégico e 

competitivo, visto que se limitavam a tentar colocar o volante onde o 

colega/adversário estava. 
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De forma a concretizar este objetivo modelador, consideramos necessário 

desenvolver competências como a intenção de colocar o volante nos espaços 

vazios e as respetivas competências defensivas para que os alunos pudessem 

dar resposta às estratégias ofensivas, nomeadamente aprender a posiciona-se 

de forma correta no campo, deslocar-se em função da trajetória do volante e 

utilizar o gesto técnico mais adequado. Para potenciar a competitividade 

introduzida nas ações ofensivas, achamos pertinente aumentar o reportório 

técnico dos alunos nesta dimensão, introduzindo o amorti, o drive e o remate. 

Começámos por ensinar aos alunos a utilizar o gesto técnico mais 

adequado, mediante o reportório que já possuíam (serviço, lob e clear). Algo que 

reparei na AD foi que os alunos não se deslocavam muito durante o jogo, 

limitando-se a bater no volante como dava mais jeito, por isso foi importante 

explicar a diferença entre os batimentos acima e abaixo da cintura, e as 

deslocações necessárias para os realizar nas melhores condições. 

De maneira que os alunos tivessem mais espaço para jogar, as fases de 

jogo aula foram sempre intercaladas com um circuito de condição física. A 

aptidão física foi desenvolvida de duas formas nesta modalidade: no início das 

aulas continuámos a realizar corrida contínua no sentido dos alunos 

desenvolverem a sua capacidade aeróbia para o corta-mato e, na fase de jogo, 

criei três grupos que rodavam entre eles (um de um lado da rede, outro de outro 

lado da rede e um no circuito de condição física). A divisão da minha atenção 

entre o jogo e o circuito de condição não física não foi muito difícil, já que nas 

aulas de atletismo conseguimos estabelecer rotinas que permitiram aos alunos 

trabalhar de forma autónoma no circuito de condição física, ainda que com a 

minha ocasional supervisão. 

O objetivo de fazer a transição entre jogo de sustentação e competição 

exigiu algumas mudanças de comportamento nas quais me foquei. Em situações 

de sustentação, pretendia-se que os alunos cooperassem de forma a dar melhor 

contributo para o seu desenvolvimento e o dos colegas.  Em situações de 

competição, pretendia-se que os alunos procurassem colocar dificuldades aos 

colegas e fazendo-o com o devido respeito competitivo, procurando sempre a 

sua autossuperação. 
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Notei alguma dificuldade por parte dos alunos em diferenciar contextos de 

cooperação e de sustentação. Enquanto que alguns demonstraram alguma 

dificuldade em ser competitivos, limitando-se a colocar o volante no campo 

adversário, outros procuravam criar dificuldades aos colegas nas situações 

iniciais de sustentação em que se pretendia que o volante fosse colocado em 

balão, dando tempo ao colega de se deslocar corretamente e utilizar o gesto 

técnico mais adequado. Considero que esta foi uma das minhas maiores 

conquistas no primeiro período. Durante este período e no seguinte, fiquei com 

a impressão de que consegui influenciar os alunos positivamente neste aspeto. 

Tal foi conseguido maioritariamente através de intervenções para toda a turma 

e para alunos individualmente, procurando explicar, nos timings certos e de 

forma simples, os objetivos de cada situação de aprendizagem. 

Um dos grandes alvos das minhas reflexões nesta UD foram os 

momentos de instrução. O que transmitir? Quando o fazer? Como o fazer? 

Esta reflexão mais aprofundada sobre estes momentos fez-me chegar a algumas 

conclusões que se constituíram como aprendizagens para melhorar o processo 

de ensino. 

No início do ano, considerava ideal transmitir todas as informações no 

início da aula, mencionando os objetivos, explicando todas as situações de 

aprendizagem e as componentes críticas dos conteúdos a serem lecionados 

para que depois a aula assumisse um ritmo quase interrupto até ao final. Foi 

durante uma aula desta modalidade, que, tendo-me esquecido de mencionar 

todas as informações no início da aula, fi-lo após o aquecimento, antes da 

primeira situação de aprendizagem, da forma mais direta e assertiva que 

consegui. O que aconteceu foi que os alunos demonstraram um melhor 

entendimento das informações durante a realização da aprendizagem, que me 

levou a crer que seria melhor distribuir as informações a transmitir durante a aula 

e entre exercícios. 
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Foi também nas aulas de badminton que a PO fez a sua primeira visita ao 

nosso contexto de ensino e nos viu em prática. Não me sentia nervoso, mas 

estava cauteloso e expectante, repensando duas ou três vezes tudo o que fazia 

ou dizia. Se calhar até pensei demasiado em certos aspetos, e esqueci-me de 

outros, como mencionar as regras de jogo, que tinha planeado transmitir nessa 

aula. Foi também neste momento que tive uma experiência que contribuiu muito 

para o meu processo de aprendizagem. A PO sugeriu que gravasse o áudio da 

aula para posteriormente fazer a transcrição e refletir sobre a instrução e 

feedbacks. Esta estratégia revelou-se como um processo de aprendizagem 

muito válido para mim. É difícil no final da aula ter a noção do que disse e como 

o disse, porque por vezes envolvo-me tanto na aula e foco-me tanto em certos 

aspetos que acabo por relegar outros. Diria que é normal. A mente humana só 

chega até um certo ponto, mas considero que temos de aproveitar essa 

capacidade, refletindo acerca dos vários aspetos da aula e definindo como 

aplicar essa capacidade no sentido de melhorar a nossa atuação. 
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Apesar da tarefa de transcrição da aula ser uma estratégia que dê 

bastante trabalho, gravar a aula e refletir sobre o que foi dito surge como uma 

contribuição enorme ao processo de aprendizagem enquanto professor e não 

deve ser apenas utilizado durante o EP. Aliás, pretendo repetir esta experiência 

também num contexto de treino e torna-la numa rotina, talvez fazê-lo uma vez 

por período ou uma vez por ano letivo ou época. 

Relativamente à cultura desportiva, considero que também aprendemos 

com a UD de Voleibol. Para além das informações que transmitíamos no início 

da aula, tentamos introduzir as regras ao longo das aulas, de forma 

contextualizada com os restantes conteúdos. A avaliação desta categoria nesta 

UD e de Basquetebol foi feita através de uma ficha de avaliação. Dei por mim 

pela primeira vez a fazer um teste, e a corrigi-lo a caneta vermelha. Este foi, 

certamente, um momento em que percebi que estava no “lado do professor”. 

Foi uma estratégia interessante. Tentei ao máximo que o teste fosse 

desafiante e complexo a nível dos conteúdos táticos. Não foi fácil, mas acho que 

o núcleo de estágio elaborou uma boa ficha de avaliação e, mais importante, os 

alunos demonstraram que aprenderam a maior parte dos conteúdos que 

pretendíamos que adquirissem. A avaliação das competências de ação e 

atitudes foi concretizada da mesma forma que a UD de Voleibol. 

 

3.1.3.4. Basquetebol 

 

Esta modalidade foi lecionada ao mesmo tempo que o badminton, sendo 

a UD constituída por seis aulas. O espaço foi o campo de basquetebol, mas o 

espaço alternativo ao lado esteve também sempre disponível. Apesar de nunca 

ter praticado basquetebol federado, é uma modalidade da qual gosto bastante.  

 O basquetebol constitui-se como um desporto coletivo e um jogo de 

invasão, pelo que poderíamos beneficiar das informações recolhidas no início do 

ano letivo na AD dos JPD (anexo 7). Nesta altura, os alunos demonstraram 

competências ao nível dos conteúdos táticos, como a ocupação racional de 

espaço, desmarcação e defesa individual. Ainda assim, decidimos realizar na 

mesma AD no início desta UD, e ainda bem que o fizemos. Os alunos revelaram 
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dificuldades nos conteúdos específicos do basquetebol, como a posição de tripla 

ameaça, passe e corte e entendimento dos momentos de transição e 

organização. Tendo isto em conta, e coordenando com os documentos 

curriculares de apoio e os recursos disponíveis, definimos como objetivo central 

da UD consolidar os conteúdos da forma de jogo 3x3 e introduzir a forma de jogo 

5x5. 

 Se tivesse de escolher uma UD que não tenha sido tão bem conseguida 

e que conceberia de forma completamente diferente seria esta, sem dúvida. O 

modelo que utilizamos para a sua lecionação foi essencialmente o TGfU, pelo 

que procurámos desenvolver as competências através da criação de espaços de 

resolução de problemas evoluindo progressivamente do mais simples para o 

mais complexo. No entanto, ao contrário do voleibol, os alunos não 

demonstravam tanta qualidade na execução dos elementos técnicos. 

Infelizmente, esta foi uma conclusão a que cheguei apenas no final da UD. De 

facto, os alunos revelaram competências em situações de manutenção da posse 

de bola e até de progressão, como no jogo dos 10 passes ou no jogo da bola ao 

capitão, táticas e técnicas, mas também demonstraram muitas dificuldades 

noutras ações como o lançamento ou o ataque ao cesto, algo a que não dei 

importância suficiente no processo de planeamento. 

 Em certos momentos, decidi alterar as situações de aprendizagem para 

situações critério, principalmente quando envolvia o lançamento. O facto dos 

alunos demonstrarem bastantes dificuldades nesta ação levou-me a tentar isolá-

los ao máximo e centrar o meu feedback na execução técnica. Os alunos 

executavam e eu corrigia, à semelhança do MID. 
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 Uma das situações que mais me marcou este ano foi uma situação de 

resolução de problemas em superioridade numérica com o objetivo de encestar, 

que não correu bem. Previa iniciar esta situação numa forma de 2x1 e, 

posteriormente, avançar para o 3x2, o que eventualmente acabou por não 

acontecer porque acredito que nunca devemos comprometer a aprendizagem 

dos alunos para atingir os objetivos previstos no início da UD. Por isso, achando 

que não estávamos prontos para avançar, não avançámos. Aos meus olhos, esta 

situação é bastante simples de resolver. No caso da equipa que está em 

superioridade numérica, deve procurar ocupar racionalmente o espaço, evitando 

aglomerar na zona da bola e, num momento oportuno, quando o caminho para 

o cesto estiver livre, atacá-lo. No caso do aluno que está a defender, a sua 

preocupação deve ser defender o cesto, preferencialmente perto do portador da 

bola, que representa a maior ameaça. A concretização destes princípios parece 

simples, mas na realidade surgiram dificuldades que devo admitir que me 

surpreenderam. 

 

 

 Acredito que estas dificuldades surgiram porque os alunos não foram 

habituados a assumir a tomada de decisão em experiências anteriores nesta 
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modalidade. Na sua cabeça, a jogada seria sequencial. Um aluno começava com 

a bola, defendido passivamente, passava a bola para o colega que realizava o 

lançamento na passada. Esta não era a forma como pretendia que o exercício 

decorresse. Pretendia que os alunos pensassem criticamente no exercício e que 

agissem de forma a concretizar os princípios fundamentais do jogo, o que gerou 

muita confusão. Em primeiro lugar, quando dei liberdade de posicionamento do 

defensor, este decidiu defender o aluno que não tinha a bola, porque achava que 

a jogada tinha de começar com um passe, o que fez com que o portador da bola 

pudesse simplesmente atacar o cesto. Depois de corrigir este erro, os alunos 

passaram a defender demasiado próximos do portador da bola, protegendo 

apenas o cesto, deixando demasiado espaço para outro colega da equipa 

atacante. Na altura em que conseguimos corrigir os comportamentos defensivos, 

que eram cruciais para a concretização dos princípios ofensivos, estávamos já 

perto do final da UD. 

 Para além destes problemas, alguns alunos mais astutos começaram a 

defender apenas os alunos com mais potencialidades, deixando os alunos com 

menos potencialidades avançar livremente para o cesto confiando que falhariam. 

Apesar desta ação comprometer os objetivos do exercício, criou alguns 

momentos muito positivos em que os alunos com mais dificuldades conseguiam 

concretizar o cesto e a felicidade era enorme. 

 Este foi um dos momentos que me levou a questionar acerca da forma 

como temos gerido a avaliação formativa. Por esta altura, tivemos algumas 

sessões na faculdade onde nos foram apresentados um conjunto de princípios 

do AfL que acabaram por se revelar cruciais neste EP. Uma das estratégias 

deste modo de conceber o processo de ensino aprendizagem, que será 

posteriormente escrutinado nas UD de ginástica e dança, é a concretização da 

avaliação formativa, ou seja, as informações que vamos recolhendo durante as 

aulas e a utilidade formativa de os alunos se auto e hétero avaliarem. Tal como 

na modalidade de voleibol e badminton, procuramos registar e partilhar com os 

alunos os resultados de todos os exercícios que consistiam em formas de jogo 

(que tentei que fossem praticamente todos). A criação destes registos é 

extremamente importante para o professor a vários níveis, permitindo perceber 
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as diferenças de competências entre alunos e a sua evolução durante as aulas, 

o que nos permite ajustar as situações de aprendizagem e os grupos formados 

de forma a atingir os objetivos pretendidos. No entanto, durante o primeiro 

período, esta estratégia não foi bem compreendida pelos alunos, que pensaram 

que os valores obtidos nas situações teriam influência direta na sua avaliação, o 

que levou a comportamentos similares ao exemplo anterior. As sessões na 

faculdade e os acontecimentos na prática levaram-me a refletir sobre o quão 

válidas eram as informações da avaliação formativa se os alunos não tivessem 

conhecimento do que estava a ser avaliado e a que nível se enquadravam nas 

competências a desenvolver. 

 Durante o segundo período, este tipo de comportamentos foi menos 

frequente. Considero, por isso, que fizemos um bom trabalho a nível dos 

conceitos psicossociais, muito graças à estratégia anteriormente mencionada, 

isto é, a autoavaliação aferida. Apesar desta medida ter sido algo 

constrangedora no início do ano, no final deste período já assumia contornos 

diferentes. Comecei a ter mais atenção aos comportamentos dos alunos durante 

as aulas e tornei-me mais capaz de refletir com eles acerca das suas atitudes e 

posturas nas aulas. Os alunos também aprenderam a verbalizar as suas 

opiniões, falando abertamente sobre o assunto. Esta ferramenta também serviu 

para tentar incumbir nos alunos um sentimento constante de autossuperação, 

criando um lema “o cinco de hoje é o quatro de amanhã”. Acho que a associação 

entre os valores e as atitudes dos alunos tem de ser variável, de modo a permitir 

uma progressão constante dos alunos a nível das atitudes. 

 Ao nível da instrução, as estratégias utilizadas foram semelhantes às UDs 

anteriormente mencionadas, nomeadamente através de instrução direta e 

demonstração. Para além disso, adotei a estratégia de escrever os objetivos e 

componentes críticas num quadro, para os alunos lerem em voz alta antes da 

aula começar. 
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 Em termos de gestão das aulas foi algo complicado. Acho que fui 

demasiado ambicioso na planificação do esquema da aula. O facto de ter usado 

dois espaços separados por uma rede e quatro grupos em simultâneo também 

se constituiu como uma dificuldade. 

 

 

 

3.1.3.5. Ginástica 

 

 A ginástica foi lecionada na primeira parte do segundo período. Apesar 

desta ser uma modalidade que não acompanho e não conheço tão bem, a sua 
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prática dá-me um certo prazer, remontando-me às minhas experiências em 

criança quando explorava o movimento no seu sentido mais puro. 

 Perante todas as aprendizagens, reconstruções do conceito e propósitos 

da avaliação, esta foi a UD em que pudemos de melhor forma aplicar os 

princípios do AfL num total de seis aulas. 

 Chng e Lund (2018), consideram que a avaliação é formativa, se a 

informação do desenvolvimento dos alunos for interpretada e usada pelo 

professor, aluno e colegas para tomar decisões relativamente ao próximo passo 

no processo ensino aprendizagem.  

 A recolha e utilização da informação por parte do professor para a 

construção do processo de ensino foi constante durante todo o ano letivo. No 

entanto, a transmissão e utilização desta informação por parte dos alunos foi 

concretizada de forma diferente. Enquanto que no primeiro período apenas 

partilhávamos com os alunos os objetivos no início da aula e os resultados no 

final, no segundo período tivemos o cuidado desta informação estar presente em 

todos os momentos de aprendizagem e criar momentos de auto e 

heteroavaliação e análise conjunta dos registos. Aqui reside a diferença entre 

avaliação formativa habitualmente utilizada e a avaliação para a aprendizagem. 

Enquanto que na primeira a informação é utilizada pelo professor para adaptar 

o processo de aprendizagem, na segunda é utilizada para dar uma noção ao 

professor e aos alunos do ponto onde se encontram na aprendizagem, onde 

querem chegar e o que têm de fazer para chegar lá.  

 O objetivo central da UD foi criar um esquema temático com sequências 

de elementos gímnicos e figuras de ginástica acrobática. A concretização deste 

objetivo não foi fácil e exigiu, logo à partida, dois requisitos: um grande trabalho 

ao nível do planeamento por parte do professor e uma resposta motivada e 

empenhada por parte dos alunos. Devo admitir que esta carga de trabalho surgiu 

como uma surpresa para nós, EE que aproveitámos as férias de Natal para 

“descansar”. Foi por esta altura que a PC nos transmitiu a ideia de que “um 

professor não tem férias de Natal, nem da Páscoa”. Acho que percebi o que a 

professora nos quis dizer. Naturalmente, todos temos o direito ao nosso 

descanso, mas não podemos desligar do processo completamente. Podemos e 
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devemos aproveitar o nosso tempo e disposição mental para pensar mais e 

planear com mais calma e atempadamente. 

 O trabalho de planeamento consistiu em tentar criar um esquema de aula 

em que os alunos pudessem trabalhar de forma autónoma e cooperativa, tal 

como em UDs anteriores. No entanto, desta vez tentámos aplicar os princípios 

do AfL. Para isso, elaborámos um dossier para acompanhar cada grupo em 

todos os momentos da aula, desde a segunda até à última aula, que pode ser 

consultado no anexo 11. 

 Logo à partida, podemos identificar um erro crasso. O objetivo central da 

UD devia ser o primeiro ponto do dossier. Se esperamos que os alunos criem o 

seu próprio processo de aprendizagem, é extremamente importante que estes 

tenham noção do que se pretende que aprendam. Naturalmente, este aspeto foi 

reforçado nos momentos de instrução. Ainda assim, a nossa intenção era que 

os alunos desenvolvessem o trabalho da forma mais autónoma possível e esta 

foi uma limitação nesse aspeto. 

 Depois de explicar a AD e as regras de segurança, já mencionadas na 

primeira aula, procedemos à ilustração e explicação dos conteúdos e das 

respetivas componentes críticas. À semelhança da utilização das folhas de tarefa 

em atletismo e natação, esta forma de apresentar a informação revelou ser uma 

estratégia ideal para os alunos adquirirem conhecimento e executarem os 

conteúdos prescritos. Partilhar com os alunos os critérios de sucesso permitiu 

que enquadrassem o nível em que estão no processo de aprendizagem e que, 

a partir daí, definam metas mais específicas de acordo com o nível a que querem 

chegar. Esta gestão própria do processo faz com que os alunos se envolvam 

mais na aprendizagem. O dossier, revelou-se como uma ferramenta espetacular 

para os alunos desenvolverem o seu processo de aprendizagem, porque lhes 

deu acesso às informações necessárias para o fazer. O mesmo foi reconhecido 

pelos alunos durante uma entrevista em Grupo Focal, realizada no final do ano 

letivo, quando questionados acerca da elaboração do dossiê para a construção 

do seu processo de aprendizagem. 
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 Como é possível perceber no dossier, a AD desta UD foi realizada de 

forma diferente das anteriores. Para além de colocar os alunos em exercitação 

para o professor recolher as informações, organizámos a turma em três grupos 

e os alunos em pares. Cada grupo ocupou uma estação, que tinha folhas de 

tarefa, que indicavam os elementos a realizar e as respetivas componentes 

críticas. Criamos uma grelha de auto e hetero avaliação e entregámos 

juntamente com uma caneta aos alunos. Desta forma, para além de criarmos os 

nossos registos das competências dos alunos, também tivemos acesso às suas 

perceções e à capacidade de avaliar o colega. 
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 Após recolhermos todas as informações necessárias, procedemos, na 

segunda aula, a apresentar o dossier à turma e formar os grupos. Um dos 

aspetos chave do AfL é a transmissão da informação aos alunos, o que nos levou 

a ter um cuidado reforçado na fase inicial de instrução e aos feedbacks dados 

durante as aulas. Destaco, por isso, a importância da utilização do guião de aula. 

 

 

 Durante toda a UD, os grupos de trabalho foram os mesmos. O objetivo 

desta estratégia foi facilitar o processo de cooperação entre os alunos, e 

segundo os mesmos, foi um grande acréscimo ao trabalho desenvolvido. 

 

 

 Ainda que o trabalho tenha sido desenvolvido de forma autónoma, senti 

que a minha participação nas aulas foi bastante importante. O feedback do 

professor tem bastante importância na concretização dos princípios do AfL, 
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constituindo-se como uma ferramenta para ajudar os alunos a tomar consciência 

das suas competências, a definir os seus objetivos e as práticas para os 

concretizar. Assim sendo, procurei responder às questões dos alunos, indicando 

as partes do dossier onde poderiam obter as respostas, incentivando-os a 

registar as suas perceções e a organizar o trabalho de forma autónoma. Ainda 

assim, também foi necessário realizar algumas ajudas na execução dos 

elementos de maior complexidade e a alunos com mais dificuldades. 

 

 

 Perante a forma como a UD foi organizada, a avaliação tornou-se bastante 

mais simples e ajustada. Em primeiro lugar, porque não se resumiu a um 

momento na aula final, sendo que foram criados registos pelo professor e pelos 

alunos do trabalho concretizado nas aulas. Em segundo lugar, porque o 

resultado da avaliação representa quase perfeitamente um processo construído 

e executado pelos alunos. 

 Considero que esta UD foi de enorme aprendizagem para os alunos. 

Foram ultrapassadas muitas dificuldades ao nível das competências de ação, 

não tenho dúvidas que o conhecimento dos alunos acerca da modalidade evoluiu 

bastante, já que foram capazes de aplicá-lo num contexto prático, na auto e 

heteroavaliação e correção. Já ao nível das competências de atitude, os alunos 

demonstraram-se muito mais capazes de gerir o seu processo de aprendizagem, 

e, consequentemente, envolveram-se muito mais nas aulas. 
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3.1.3.6. Natação 

 

 A Natação foi lecionada na primeira parte do segundo período, ao mesmo 

tempo que a Ginástica. As aulas foram possíveis graças à coordenação entre o 

Agrupamento e a Câmara Municipal de Espinho que tornou possível a utilização 

da sua piscina pública. Este processo de coordenação revela a importância de 

trabalhar em comunidade, visto que as aulas só foram possíveis graças à 

coordenação entre diferentes entidades e professores. 

É difícil dizer qual foi a metodologia predominante nesta UD. No fundo, o 

que fiz foi prescrever aos alunos situações de aprendizagem, o que vai de 

encontro aos princípios do MID. No entanto, a forma como o trabalho foi 

concebido, colocou o aluno numa posição central no processo de aprendizagem, 

já que esta prescrição era flexível e gerida pelos alunos, visando uma postura 

dinâmica e autónoma com folhas de tarefas à semelhança do que foi feito no 

atletismo. Ainda à semelhança do que foi feito nesta modalidade, destacam-se 

estratégias do MED, como a definição de funções de “Personal Trainer” para os 

alunos impedidos de realizar aula prática e o trabalho realizado em pares entre 

os alunos com mais competências e os alunos com mais dificuldades. Considero 

que tivemos em conta o contexto distinto das aulas de natação e utilizei as 

estratégias que até à altura tinha aprendido, resultando num conjunto, coerente, 

de princípios de vários modelos. 

A Natação é, provavelmente, a modalidade que mais expõe a 

heterogeneidade de competências nos alunos. Enquanto que alguns se 

encontram num nível de especialização, outros ainda se encontram na fase de 

adaptação ao meio aquático. Dar resposta a esta heterogeneidade de 

competências foi uma prioridade na conceção desta UD. Para isso, definimos 

três níveis, com diferentes objetivos e planeamentos de aula. O primeiro nível 

correspondia a alunos que consideravam que “não sabiam nadar” e tinham 

dificuldades em sustentar-se na água. Para este nível definimos como objetivo 

realizar, no fim da UD, uma pista (25m) em pernada de crol e costas. O segundo 

nível, representava os alunos que “sabiam nadar, mas não o faziam muito bem”, 

para os quais definimos como objetivo final realizar uma pista em estilo completo 
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de crol e costas. Para os alunos do terceiro nível, definimos como objetivo final 

realizar duas pistas (50m) em estilo completo de crol e costas, com viragem. Tal 

como na modalidade de andebol, senti que definir um objetivo concreto fez com 

que os alunos se envolvessem mais no processo de aprendizagem. 

O enquadramento dos alunos nos níveis e o próprio conceito dos níveis 

foram ajustados aula a aula, mediante as competências e dificuldades 

demonstradas pelos alunos, começando logo na primeira. 

 

 

Visto que a piscina fechava trinta minutos antes do final da hora de aula, 

sobravam-nos cerca de dez ou quinze minutos no final de cada aula. Estes 

momentos eram utilizados para realizar a autoavaliação aferida dos conceitos 

psicossociais, mas também para falar um pouco com os alunos acerca do 

trabalho desenvolvido, no sentido de perceber se carecia de alterações, ou se 

estava ajustado aos seus níveis. Estes foram momentos positivos porque fez 

com que os alunos verbalizassem as perceções que tinham acerca do ponto em 

que estavam ao nível do seu desempenho e o que tinham de melhorar para 

atingir o objetivo final. Mais uma vez, senti a necessidade de efetuar mais 

apontamentos durante a aula, tentando identificar o nível dos alunos em relação 

ao objetivo final e os erros que estavam a cometer. 
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Visto que esta é uma modalidade individual, seria muito difícil distribuir a 

atenção por todos os alunos ou pelos três níveis, pelo que era necessário que 

estes desenvolvessem uma compreensão mais avançada dos conteúdos, 

respetivas componentes críticas e objetivos de forma a trabalhar em autonomia. 

Nesse sentido, optámos por criar folhas de tarefas, que foram afixadas em 

ambos os lados da piscina. O exemplo de uma folha de tarefa desta modalidade 

pode ser consultado no anexo 12. Estas tarefas eram de caráter dinâmico, sendo 

ajustadas aula a aula mediante o feedback dos alunos. Não se esperava uma 

aplicação rigorosa das condições de exercitação, mas uma “negociação” entre o 

aluno e o professor. 

 

 

O desempenho do papel de “Personal Trainer” foi concretizado de duas 

formas: por dois alunos que revelavam muitas competências na modalidade e 

por alunos dispensados da prática. No que concerne aos alunos mais 

competentes, estes acabavam sempre o plano de aula antes do tempo de aula 
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ficando, por isso, libertos para ajudarem dentro de água, os de nível um. Acho 

que este momento foi muito enriquecedor, tanto para os alunos que ajudavam, 

que puderam aplicar os seus conhecimentos da modalidade, nomeadamente 

identificar os erros que os colegas cometiam e verbalizar as correções, como 

para os alunos de nível um que receberam uma ajuda preciosa, principalmente 

nas situações de deslizes. 

 

 

A modalidade de natação também se destacou pela quantidade de alunos 

que não pode realizar a parte prática. Seja pelas mesmas lesões que 

condicionaram a prática de outras modalidades, por doenças associadas à pele 

ou por questões da natureza feminina, na maior parte das aulas havia sempre 

um grupo de alunos que não entrava na piscina. Estes também desempenharam 

a tarefa de “Personal Trainer”, mas fora de água. A gestão foi sempre feita de 

forma a garantir que os alunos do nível um tivessem mais apoio. Para garantir a 

qualidade deste apoio, estes alunos tinham sempre à sua disposição as folhas 

de tarefa da aula. Esta medida teve dois objetivos: ajudar os alunos com menos 

competências a atingir (ou chegar mais perto) o nível da turma mais rapidamente 

e desenvolver o conhecimento teórico acerca da execução das habilidades 

motoras dos alunos que não realizavam a aula. A maior parte dos alunos 

desempenhou estas tarefas com grande empenho e, consequentemente, 

melhorou o seu processo de aprendizagem. Houve outros que se limitaram a 

ficar no topo da piscina e a prescrever as situações de aprendizagem. 
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No que se refere à avaliação, o que tinha planeado no início da UD foi 

completamente diferente do que foi executado no final. Enquanto no início 

planeei avaliar os alunos em dois parâmetros, nomeadamente conseguirem ou 

não percorrer a distância definida como objetivo para o seu nível e a qualidade 

com que executavam o movimento, posteriormente senti a necessidade de 

considerar o desempenho dos alunos ao nível das execuções técnicas e 

componentes críticas. 

 

 

De uma forma geral, considero que os alunos aprenderam bastante nesta 

UD. Conseguimos dar continuidade às rotinas que criámos no primeiro período 

tornando o processo para os alunos mais autónomo, responsável e cooperativo 

e proporcionando momentos diferentes em que os alunos desempenharam 

outros papéis que não o de praticantes. 

A concretização desta UD revelou-se uma agradável surpresa para mim. 

As experiências que tive na Didática Específica do Desporto – Natação, no 
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primeiro ano do Mestrado foram algo traumatizantes na minha formação. Apesar 

de ter aprendido bastante, avancei para esta UD com alguma falta de confiança 

nas minhas capacidades porque no ano passado percebi que tinha muito a 

aprender. No entanto, a sua lecionação decorreu já numa fase avançada do EP 

e, até ao momento, tinha já aprendido muito. Se calhar no início, concebia 

apenas uma forma de lecionar esta modalidade, baseando-me nos princípios do 

Modelo de Instrução Direta. No entanto, acabei por conseguir conceber um 

processo de ensino-aprendizagem bastante rico em várias vertentes. Dei por 

mim a utilizar estratégias do MED e do AfL que tornaram o processo de 

aprendizagem muito mais rico e motivador para mim, mas especialmente para 

os alunos que desenvolveram as suas competências aos níveis das 

competências de ação, conhecimento e atitudes. 

 

3.1.3.7. Dança 

 

 A dança foi lecionada em simultâneo com o andebol, na segunda metade 

do segundo período. Infelizmente, foram apenas lecionadas três aulas desta 

modalidade, visto que as escolas fecharam como medida de prevenção da 

propagação do vírus COVID-19. 

 Tal como na ginástica, a nossa intenção era aplicar os princípios do AfL, 

e as aulas assumiriam o mesmo esquema, isto é, através do trabalho por grupos 

com recurso a um dossier. Para além do objetivo de os alunos criarem uma 

coreografia, também definimos que havia lugar para a aprendizagem de uma 

coreografia criada por nós, EE. Considerámos que a compreensão dos 

conteúdos de dança é mais complexa e talvez subjetiva do que os elementos de 

ginástica, sendo que consideramos melhor explicar e aplicar estes conteúdos, 

primeiro de uma forma mais centrada no professor e na exemplificação e, 

posteriormente, dar liberdade aos alunos de criar a sua própria coreografia, 

incluindo os conteúdos previamente lecionados. 

 O facto de termos dado apenas três aulas, fez com que conseguíssemos 

concluir a transmissão da nossa coreografia (ainda que pudesse ter sido 

bastante exercitada) mas não a composição da coreografia dos alunos. A ideia 
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seria que cada grupo compusesse uma parte da coreografia, incluindo a 

realização de um conjunto de conteúdos e, posteriormente, que o resultado de 

todos os grupos fosse aglomerado numa só coreografia. 

  

3.1.3.8. Andebol 

 

 A UD de Andebol foi a última ser lecionada antes dos efeitos da pandemia 

que ainda hoje assombra o mundo. Nesse sentido, pretendia repetir os erros 

cometidos até então e utilizar as competências, conhecimentos e estratégias 

aprendidas até ao momento no sentido de concretizar aquilo que seria, para mim, 

na altura, uma “Super UD”. Infelizmente, apenas foi possível lecionar três aulas. 

 O modelo predominante seria o MED. Tentei conceber a UD como uma 

época desportiva, composta por várias competições que terminariam num 

evento culminante.  

 O grande objetivo da UD seria diferenciar os comportamentos pretendidos 

para os momentos de transição e organização, desenvolvendo a compreensão 

e aplicação dos conteúdos associados a cada um. Nesse sentido, defini trabalhar 

os momentos de organização na primeira aula, os momentos de transição na 

segunda aula e a ligação entre ambos na terceira aula, terminando com um 

evento culminante na última aula.  

 A decisão de trabalhar primeiro os momentos de organização e depois 

transição baseia-se na velocidade de tomada de decisão exigida nestes 

momentos. Em contexto de organização, o ritmo de jogo é muito mais lento, 

dando mais tempo para os alunos decidirem, enquanto que, em contexto de 

transição, as decisões têm de ser tomadas mais rapidamente, ainda que por 

vezes sejam de resolução mais simples porque consiste maioritariamente em 

contextos de superioridade numérica e muito espaço. 

 Atendendo ao número de alunos e ao espaço para lecionar a aula, achei 

pertinente definir cinco equipas, que não se alterariam durante as aulas. Foi 

definido um nome e uma cor para cada equipa, sendo que os alunos deviam 

utilizar um equipamento da cor da sua equipa durante as aulas de Andebol. 

Também elegemos um capitão de cada equipa, que teria como principal função 
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transmitir a instrução do professor e explicar os conteúdos a serem trabalhados. 

A decisão de formar cinco equipas justifica-se por duas razões. Em primeiro 

lugar, porque a forma de jogo 5x5 faz parte de uma progressão para atingir o 

jogo formal de Andebol. Em segundo lugar, porque esta organização permite ter 

sempre quatro equipas a jogar e os elementos da equipa de fora podem 

desempenhar as funções de treinador e árbitro (sendo atribuído um treinador 

para cada equipa e um árbitro para cada campo, complementado pelo 

professor). 

 A extensão e sequência de conteúdos e o desenho das situações de 

aprendizagem foram definidas a partir dos princípios do TGfU. Apesar de termos 

trabalho sempre na mesma forma de jogo, cada situação de aprendizagem foi 

concebida como um espaço de resolução de problemas com variantes que 

associariam a concretização dos seus objetivos aos conteúdos a serem 

abordados. 

 O AfL também teria o seu papel nestas aulas. No sentido de os alunos 

desenvolverem a compreensão dos objetivos e conteúdos e de acederem a 

situações de auto e heteroavaliação, nomeadamente pela elaboração de 

registos dos resultados dos jogos e das performances dos colegas. No início e 

fim de cada aula, esses registos seriam discutidos entre toda a turma, de forma 

a que alunos tivessem uma perceção das suas competências em relação aos 

objetivos definidos. De maneira a desenvolver o entendimento dos objetivos e 

conteúdos, também elaborei folhas auxiliares para os árbitros e treinadores, para 

que pudessem ter o seu papel na aula e ajudar os colegas a concretizar os 

objetivos. 

 Infelizmente, não foi possível lecionar mais do que três aulas desta 

modalidade. Por isso, não é possível apresentar informações sobre a 

concretização e resultados do processo. 

  



90 
 

 3.2. Ensino à Distância 

 

Uma realidade inesperada deu origem a um novo desafio mundial e, no 

âmbito educacional não conseguimos “fugir” daquilo que passaria a ser a escola. 

Os nossos hábitos, rotinas e interações tiveram de ser reconfiguradas devido à 

rápida propagação da doença infeciosa causada pelo vírus COVID-19, que se 

espalhou por todo o mundo sobrecarregando os sistemas de saúde, instalando 

o caos a nível mundial e ceifando milhares de vidas. Como medida de prevenção 

à propagação do vírus, muito governos decidiram fechar, durante um período 

indeterminado, todos os serviços exceto os que eram considerados 

indispensáveis, decretando estados de emergência e de calamidade pública. 

Apesar de ainda não termos ultrapassado esta pandemia, podemos, neste 

momento, olhar para trás e concluir que os países que assumiram medidas de 

confinamento foram menos afetados pelo vírus na fase de propagação mais 

intensa. Dadas as circunstâncias, podemos afirmar que estes países deram uma 

boa resposta a esta ameaça, relembrando-me de uma aula que tive durante a 

licenciatura, em que o professor da unidade curricular de Traumatologia e 

Prevenção de Lesões nos disse que o futuro da saúde estava na Medicina 

Preventiva, e esta pandemia foi um excelente exemplo disso mesmo. 

No entanto, esta situação leva-me a refletir num panorama mais geral e, 

como membro da comunidade educativa, considero que a minha 

responsabilidade é refletir acerca do papel da Educação. A verdade é que um 

dos maiores motivos para a propagação do vírus residiu na falta de informação 

e cuidados por parte da sociedade. Talvez o caminho para melhorar as 

condições de saúde, através da Medicina Preventiva, necessite do contributo da 

Educação. Entendo que este vírus nos tenha apanhado desprevenidos, o que 

fez com que a solução encontrada fosse a realização de propagandas para 

“educar” a sociedade na forma como lida com o vírus e as medidas que cada um 

deve adotar para evitar o contágio. Mas nós, profissionais da Educação, 

sabemos que esta não é a forma mais correta de educar, apresentando um 

enorme volume de informação num curto espaço de tempo. De acordo com um 

estudo realizado pela Direção-geral de Saúde (2020), durante o período de 
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confinamento social, 78,8 % dos inquiridos procuraram informação sobre a 

saúde, sendo que praticamente todos conseguiram aceder à informação sobre 

COVID-19 e outros assuntos de saúde, mas apenas cerca de metade tiveram 

acesso às orientações produzidas pela DGS nas áreas da alimentação e 

exercício físico. Também foi possível determinar que as pessoas com mais de 

55 anos e com menor nível de escolaridade sentiam mais dificuldade em obter 

informação; que 45,1% dos inquiridos alteraram os seus hábitos alimentares, 

(58,2 % para melhor e 41,8% para pior) e que o nível da atividade física também 

diminuiu. 

Apesar de ainda não ser certo, o que se tem verificado é que a 

propagação deste vírus ocorre de forma mais intensa, mas semelhante às várias 

estirpes de gripe que ocorrem todos os anos. Por isso, os cuidados 

aconselhados pela Direção-Geral da Saúde não são nada de novo, excetuando 

o uso de luvas e máscara. Não quero simplificar demasiado a situação, mas, no 

fundo, todos devíamos ter tomado cuidados redobrados a partir do momento em 

que foi dado o alerta da propagação do vírus. Mas porque não o fizemos? 

Estamos à espera de que nos digam o que fazer ou que sejamos obrigados? 

Neste âmbito, acredito que a educação tem um papel central e questiono-

me se o investimento na educação para a saúde tem sido suficiente. Várias 

disciplinas abordam questões relacionadas com a saúde, especialmente a EF, 

mas acho que todos poderíamos fazer melhor, se, de forma enquadrada com as 

disciplinas existentes, abordássemos cuidadosamente aspetos como a nutrição, 

a higiene, a importância da prática de exercício físico, a prevenção de 

propagação de doenças e o ambientalismo.  

No meu entender, o futuro da saúde reside na educação, no sentido da 

responsabilização individual, na adoção de comportamentos protetores da 

própria saúde, sem abdicar dos apoios de que hoje dispomos. Talvez desta 

forma seja possível ultrapassar momentos difíceis como este, sem termos de 

abdicar da nossa liberdade para o nosso próprio bem, porque não temos a 

iniciativa de tomar medidas preventivas antes de receber “ordens superiores” 

que nos obriguem sob a ameaça de coimas. Talvez isto aconteça porque nunca 

fomos educados para tal. 
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O fecho das escolas, em Portugal, ocorreu no dia dezasseis de março de 

2020, duas semanas antes do final do segundo período. No entanto, o facto das 

escolas fecharem, não levou à paragem da educação escolar. Para além da 

retoma da Telescola, que chegou a contar com a participação do nosso 

Presidente da República, foram aplicados M@D, no sentido de dar continuidade, 

ainda que de forma diferente, ao trabalho desenvolvido até ao momento. As 

decisões tomadas neste âmbito foram geridas de acordo com os princípios 

anunciados no documento de princípios orientadores (2020) elaborado pelo 

governo. 

O primeiro princípio enunciado no documento consiste em mobilizar para 

a mudança, reunindo toda a comunidade educativa na procura de um M@D 

adequado aos recursos disponíveis e ao público alvo. Neste quadro, foi 

necessário reconfigurar o processo de ensino. Por esse motivo, antes do início 

do terceiro período e durante o mesmo, participei em várias reuniões 

vocacionadas para este efeito.  

As lideranças intermédias neste processo foram levadas a cabo pelo 

coordenador do Grupo Curricular de EF e pela Diretora de Turma. As reuniões 

de Direção de Turma foram pertinentes para coordenar o trabalho a realizar, 

assegurando que ia de encontro às preocupações enunciadas para o ano letivo 

e que a carga de trabalho exigida aos alunos era adequada ao contexto onde 

estavam inseridos.  

As reuniões de Grupo Curricular de EF decorreram no sentido de, através 

da colaboração e articulação entre os professores de EF, apresentar, avaliar, 

discutir e selecionar propostas de atividades a realizar nos diferentes ciclos de 

ensino.  De acordo com o segundo princípio, comunicar em rede, a 

comunicação manteve-se durante todo o período, entre a direção de turma tendo 

como objetivos elaborar planos para informar os alunos e os encarregados de 

educação das tarefas a realizar e aferir a quantidade e qualidade de participação 

dos alunos, segundo um modelo não testado e por isso imprevisível, e entre o 

Grupo Curricular de EF, no sentido de coordenar as atividades a desenvolver 

nos diferentes ciclos de ensino. 
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De forma a decidir o M@D, foi necessário revisitar os conceitos e 

propósitos da educação e da EF na procura de estratégias que permitissem a 

sua concretização mediante as condições atípicas a que estivemos expostos. 

Segundo Patrício (1998), a Educação é, intrinsecamente, uma relação com os 

valores, tratando-se de um processo permanente de realização do humano na 

sua idealidade plena. Segundo o mesmo autor, o esquema de competências do 

professor frequentemente mencionado, nomeadamente o “saber”, “saber-fazer” 

e “saber-ser” está incompleto, visto que não contempla a constante necessidade 

do professor de “saber fazer-ser”. A função do professor de formar os alunos a 

nível axiológico é algo constante na nossa atuação, pelo que durante o ano letivo 

as atividades foram planeadas no sentido de desenvolver competências 

psicossociais, que visassem o desenvolvimento do aluno a nível pessoal, ético, 

emocional e social. 

A intervenção, neste período em que o ensino foi concebido e 

concretizado à distância, não nos iliba, de forma nenhuma, desta 

responsabilidade. Ainda que, na maior parte do ano, estas competências tenham 

sido desenvolvidas de forma presencial, neste momento termos a oportunidade 

de colher os seus frutos, embora continue a ser necessário termos atenção a 

estes aspetos a nível do planeamento e intervenção.  

Para além do zelo por valores como o respeito e disciplina, diria que, neste 

contexto, também se torna pertinente falarmos de valores e princípios como a 

autonomia, a iniciativa e a autossuperação. Sabemos que o mundo está em 

constante alteração e o acesso ao conhecimento tem sido cada vez mais 

facilitado, principalmente graças à internet. Nesse sentido, torna-se fulcral 

desenvolver outras competências para além da aquisição e aplicação de 

conhecimentos. O facto de existirem mais ferramentas para adquirir 

conhecimento, não implica obrigatoriamente que, de facto, haja aquisição do 

conhecimento. Parte de cada um de nós ter a iniciativa e interesse de ir à procura 

do conhecimento e, nesse aspeto, o M@D pode dar um forte contributo. 

 O facto de o professor não estar presente na realização do processo 

exige que os alunos se organizem de forma autónoma. A prescrição de trabalho 

assíncrono dá o poder aos alunos de gerir o seu próprio tempo. Mas, como nos 
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ensinou o tio de Peter Parker, personagem principal dos filmes do Homem-

Aranha, “com grande poder, vem grande responsabilidade”. O tempo que os 

alunos não vão passar na escola deve ser igualmente dedicado à sua formação, 

e, no caso do ensino secundário, este revela-se como uma oportunidade de 

muito valor potenciando a capacidade dos alunos organizarem, quase 

inteiramente, o seu processo de aprendizagem, tomando a iniciativa de realizar 

os trabalhos com brio e empenho para que realmente contribuam para a sua 

aprendizagem.  

A mancha horária semanal a cumprir pelos alunos foi flexível e, 

inicialmente, todo o trabalho foi desenvolvido de forma assíncrona. 

Posteriormente, também foram realizadas sessões síncronas, no sentido de 

orientar os alunos, informando-os dos objetivos das tarefas a realizar, como 

autorregularem o seu trabalho, bem como motivando-os para o esclarecimento 

de possíveis dúvidas. 

O planeamento do terceiro período funcionou como uma unidade. Ainda 

que de forma diferente, procurámos dar continuidade ao desenvolvimento das 

competências de ação, de conhecimento e de atitude. O objetivo que definimos 

ao nível das competências de ação foi na área da aptidão física: 

manutenção/desenvolvimento da condição física geral dos alunos, visto que 

seria difícil realizar trabalho específico de uma modalidade por falta de recursos. 

Ao nível das competências de conhecimento, definimos três objetivos: 

desenvolver os conhecimentos específicos da modalidade não lecionada 

(Futebol) e outra à escolha dos alunos, os conhecimentos relativos ao 

reconhecimento da prática regular de exercício físico como benefício para a 

saúde, e a aplicação de conhecimentos para a criação e realização em 

segurança de um circuito de condição física. Ao nível das atitudes, definimos 

como objetivo o desenvolvimento da capacidade dos alunos de trabalhar de 

forma autónoma, organizada, regular e coerente. 

Ao longo do processo, procurámos que as metodologias e estratégias 

de ensino definidas para o desenvolvimento das competências fossem 

apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação, promovendo um papel ativo 

na procura de novas aprendizagens. Ao nível das competências de ação, foram 
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definidas como tarefas a realização de um circuito de condição física, de forma 

síncrona e assíncrona (com grelhas de registo), e jogos de tabuleiro 

adaptados à prática de exercício físico, como o Monopólio Fit e o Jogo da 

Glória. No que refere ao conhecimento, os alunos elaboraram um site, vídeos a 

explicar a execução de um exercício e os seus benefícios para a condição física 

e, no final, criaram um circuito de condição física específico para uma 

modalidade. As competências de atitudes foram desenvolvidas através da 

conceção do processo de ensino e constante comunicação com os alunos 

acerca da quantidade, qualidade e coerência da sua participação nas atividades 

definidas. No sentido de cuidar da comunidade escolar, procuramos criar 

meios de comunicação entre o professor e os alunos, e entre alunos, prevenindo 

situações de isolamento por parte dos mesmos e considerando o 

desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e a promoção da confiança 

face à escola, enquanto se aprendia a partir de casa. 

 Os dois meios tecnológicos utilizados durante este modelo foram o e-

mail para o trabalho assíncrono e a plataforma zoom para o trabalho síncrono. 

Considerámos pertinente restringir a apenas dois meios de interação, um 

síncrono e outro assíncrono, para não inundar os alunos com múltiplas soluções 

de comunicação. Um cuidado importante a ter no planeamento das atividades é 

que os alunos as possam realizar com os meios que têm à sua disposição. Nesse 

sentido, importa mencionar que todos os alunos da turma tinham acesso à 

internet e aos meios utilizados. 

 

 

Neste quadro, o papel do professor também é fundamental, 

principalmente ao nível do acompanhamento e monotorização do trabalho 

desenvolvido pelos alunos. O professor deve representar um exemplo a seguir 
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e ser exímio nos prazos estabelecidos e na comunicação que mantém com os 

alunos. 

 

 

A realização do circuito de condição física de forma assíncrona foi 

uma tarefa que foi de encontro aos objetivos definidos. O circuito foi criado por 

nós, e consistia na realização de três séries de sete exercícios com 40’’ de 

execução, 20’’ de repouso entre exercícios e 1’ entre séries (anexo 13). Os 

exercícios foram várias vezes alterados durante o período no sentido incentivar 

os alunos e aumentar a exigência de forma progressiva. O circuito era enviado 

semanalmente aos alunos, incorporado numa grelha de registos, que deveriam 

preencher com o número de repetições e algumas observações que, 

posteriormente, tinham de enviar ao professor. O preenchimento da grelha de 

registos tinha como propósito aferir se os alunos realizavam o circuito e o número 

de repetições que conseguiam fazer em cada exercício, no entanto não garantia 

a sua participação. 
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A comunicação com os alunos tornou-se um aspeto fundamental. Numa 

fase inicial, o foco do feedback sobre as grelhas de registo estava em elementos 

relativos à adequação do seu preenchimento, mas rapidamente sentimos 

necessidade de começar a analisar os valores registados pelos alunos e 

questioná-los acerca dos mesmos, isto porque alguns pareciam 

descontextualizados. Face a este quadro, resolvemos (os três EE) realizar o 

circuito e registar os resultados de forma a termos uma base para compararmos 

com os valores obtidos por alguns alunos considerados mais “fiáveis”, 

permitindo-nos estabelecer valores de referência. Quando os alunos 

apresentavam valores muito diferentes dos referenciais, ou do que era 

demonstrado nas sessões síncronas ou vídeos, questionava-os no sentido de 

perceber se os valores apresentados eram realmente representativos do 

trabalho realizado. O momento em que começámos a comparar os valores 

tornou-se também pertinente para chegarmos à conclusão de que não fomos 

suficientemente explícitos quanto às regras de realização do circuito. Ao 

apresentar na grelha apenas o nome do exercício, pretendíamos que os alunos 

recorressem a conhecimentos das aulas anteriormente lecionadas e que 

pesquisassem mais sobre os exercícios de forma autodidata para a elaboração 

do vídeo (que realizavam demonstrando e explicando os exercícios e a sua 

importância para o desenvolvimento da condição física), mas esta estratégia fez 

com que os alunos realizassem diferentes variantes do mesmo exercício, ou 

contassem de forma diferente, o que tornou o processo de aferição muito mais 

difícil. Tomemos por exemplo, os burpees. A realização de um burpee implica 

dar um salto e fazer uma flexão. No entanto, há várias versões deste exercício, 

criadas para adaptar ao nível de quem os executa, como por exemplo, em vez 

de fazer a flexão, pode meramente deitar e levantar, ou realizar a descida com 

um apoio de cada vez ou a saltar. Todas estas variantes tornaram a avaliação 

dos valores apresentados mais questionável, mas, a partir do momento em que 

nos apercebemos disso, pedimos aos alunos que incluíssem nas grelhas de 

registo a forma como executavam o exercício e como contavam as repetições. 
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Este requisito não só expôs mais os alunos que não conseguiam demonstrar 

conhecimento sobre o que fizeram (revelando que possivelmente não tinham 

realmente feito), como mostrou aos alunos que nós estávamos atentos aos 

valores introduzidos nas grelhas de registo e que a adulteração dos valores 

poderia ser detetada. 

A realização do vídeo (por parte dos alunos) a demonstrar, a explicar 

como realizar o exercício e a sua importância para o desenvolvimento da 

condição física foi uma estratégia muito positiva. Em primeiro lugar, porque foi 

importante perceber se os alunos estavam a realizar os exercícios corretamente 

e pudemos dar feedbacks no sentido de melhorar a qualidade da execução. Em 

segundo lugar, para perceber se sabiam como realizar o exercício corretamente 

e se o conseguiam explicar. Por último, porque permitiu perceber se sabiam o 

porquê de realizarem os exercícios e os benefícios que poderiam ter com a sua 

prática regular. A resposta dos alunos a esta tarefa foi heterogénea porque, de 

facto, exigia mais conhecimento e empenho, já que era necessário rever 

conceitos lecionados anteriormente e complementar, com alguma pesquisa, os 

exercícios. Enquanto que alguns alunos explicaram bem como realizar o 

exercício, qual a sua importância e os realizavam corretamente, outros, 

simplesmente, limitavam-se a anunciar um ou dois aspetos que tinham sido 

referidos nas aulas e outras informações, algumas  inválidas, sem sequer 

demonstrar como se executava o exercício. Isto acontecia independentemente 

dos feedbacks corretivos enviados todas as semanas. De destacar que esta 

tarefa permitiu perceber o quão difícil se torna a perceção e a ajuda da nossa 

parte aos alunos nas suas dificuldades e desmotivação causadas pelo ensino à 

distância. É completamente diferente perguntar a alguém “o que se passa?” 

pessoalmente ou via e-mail. Muitas vezes, os alunos pareceram-me 

desmotivados nos vídeos, e, quando os questionava acerca do porquê, senti que 

não se abriam tanto como se estivéssemos a falar pessoalmente. Esta falta de 

interação social, levou-nos a alterar a estratégia e a considerar a necessidade 

de realizar sessões síncronas. 
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 As sessões síncronas, para além de promoverem a socialização, 

permitiram transmitir feedbacks em direto acerca dos trabalhos elaborados. 

Também foram utilizadas para realizar treinos em tempo real com os alunos, o 

que ajudou a motivá-los e também nos providenciou algumas informações 

importantes. Em primeiro lugar, é verdadeiramente a única forma de termos a 

garantia de que os alunos praticam um mínimo de 30’ de exercício físico. Ao 

mesmo tempo, também surgiu como uma forma mais fidedigna de aferir a 

condição física e a relação com os valores representados nas grelhas de 

registos. O formato destas sessões foi muito simples. O circuito realizado 

consistia no mesmo que foi “prescrito” aos alunos no início da semana, para que, 

na sessão síncrona, já soubessem o que tinham a fazer. Ainda assim, foi 

possível determinar que para alguns alunos parecia algo novo, o que 

possivelmente indicava que os treinos em autonomia não estavam realmente a 

ser realizados. Os alunos mencionaram que gostariam de realizar os exercícios 

em simultâneo com o professor, mas se eu o fizesse, tornar-se-ia impossível 

aferir se os alunos estavam a realizar os exercícios corretamente. Por isso, decidi 

filmar-me a realizar o circuito e partilhei esse registo na tela. Desta forma, 

enquanto os alunos realizavam o circuito, podiam ver-me a realizá-lo também e 
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eu podia dar feedbacks, tanto ao nível da correção técnica como ao nível da 

motivação. 

 Já no final do período, chegamos a enviar aos alunos, como sugestão, o 

jogo Monopoly Fit e realizámos também o Jogo da Glória adaptado à prática de 

exercício físico, que, basicamente, consistem no formato original do jogo, com a 

atribuição de um exercício de treino funcional a cada casa. Esta atividade surgiu 

como uma alternativa à realização do circuito de condição física. Apesar de não 

ser tão exigente fisicamente, tinha uma vertente lúdica que também se assumia 

importante nesta fase. Com esta estratégia conseguimos criar momentos de 

pequenas competições que possibilitaram bastantes momentos de diversão 

entre os alunos, encarando a competição com um fator motivacional em 

acréscimo. 

 A tarefa de elaboração de um site, iniciada no final do segundo período 

com continuidade no terceiro, foi a menos bem conseguida. A nossa intenção 

era que os alunos procurassem informação acerca não só da modalidade de 

futebol (que seria lecionada no terceiro período), como também outra à sua 

escolha e se inteirassem dos benefícios da prática de exercício físico regular 

para a saúde, mediante alguns parâmetros definidos por nós, apresentando-a, 

posteriormente, de forma apelativa e dinâmica num site elaborado pelos 

mesmos. Enquanto que alguns alunos revelaram bom entendimento da matéria, 

articulando as informações num texto de elaboração pessoal, outros limitavam-

se a expor a informação, provavelmente copiada de outro site, com apresentação 

representativa do menor trabalho possível. 

 

 



101 
 

Após a data de apresentação do site, criámos uma tarefa no sentido de 

desenvolver as competências de conhecimento dos alunos, enquadradas no 

trabalho de condição física que temos vindo a desenvolver. Pedimos aos alunos 

que criassem o seu próprio circuito de condição física orientado para a 

prática de uma modalidade à sua escolha, com o mesmo número de 

exercícios, séries, tempos de execução e repouso. Para além disso, demos 

algumas indicações de forma a manter o circuito equilibrado na perspetiva de 

trabalhar todos os grandes grupos musculares. Tal como na tarefa da elaboração 

do vídeo, foi requisitado aos alunos que aplicassem os seus conhecimentos e 

fossem capazes de os expor de forma coerente. Acredito firmemente que não 

chega explicarmos aos alunos a importância de praticar exercício físico, se não 

lhes providenciarmos conhecimentos para que o possam fazer de forma 

autónoma e segura e, nesse sentido, acho que esta atividade teve um grande 

contributo, dotando os alunos das ferramentas necessárias para praticar 

exercício físico de forma autónoma. 

 

 

 Outra tarefa que introduzimos nos nossos planos de trabalho, por 

sugestão do Grupo Curricular de EF, foi a realização de pequenas coreografias 

de dança. Esta medida surgiu como uma forma de desenvolver as competências 

de ação em alternativa à realização de um circuito de condição física. No nosso 
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caso, esta atividade veio substituir a última série do circuito de condição física e 

do vídeo relativo ao exercício focando a execução da coreografia. Numa fase 

inicial, fomos nós que definimos quando incluir esta atividade no plano. Alguns 

rapazes começaram a entregar os trabalhos incompletos ou com algum atraso, 

denunciando pouca motivação para a realização do trabalho proposto, isto em 

comparação com os circuitos de condição física. No entanto, a maior parte das 

raparigas demonstrou ter mais motivação para desenvolver este tipo de trabalho. 

 

 

 A motivação dos alunos para a realização das tarefas sempre foi um 

cuidado que tivemos durante o ano e, nesta fase não foi diferente. Por isso, 

posteriormente, demos a opção de escolha aos alunos entre realizarem as três 

séries do circuito de condição física e o vídeo relativo ao exercício, ou realizar 

apenas duas séries, treinar a coreografia e enviar o vídeo relativo à mesma. 

Segundo Costa e Faria (2013), nos atuais programas não existe uma devida 

exploração dos projetos pessoais de vida dos alunos promovendo a motivação 

intrínseca que conduz ao significado pessoal das aprendizagens. Com esta 

estratégia, os alunos demonstraram mais motivação e empenho na realização 

das tarefas, demonstrando mais envolvimento com as mesmas. O resultado das 

coreografias enviadas foi bastante interessante. Reparei que os alunos evitaram 

reproduzir coreografias já existentes, e, em alguns casos, associaram-nas a 

temas relevantes para a sociedade, demonstrando o apoio por movimentos 

como Empower Women ou Black Lives Matter. 

 No final, foram realizadas a avaliação sumativa do terceiro período e a 

avaliação final do ano letivo. Naturalmente, a avaliação do último período não foi 
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realizada dentro dos mesmos parâmetros e critérios. Atendendo à estrutura 

M@D aplicada, o núcleo de estágio definiu que deveriam ser avaliados os 

seguintes parâmetros: participação (15%), coerência (15%), qualidade da 

participação (60%) e organização (10%). 

 Os primeiros dois parâmetros são imprescindíveis, já que validam o papel 

do aluno no processo de aprendizagem. Durante os primeiros períodos, a 

participação foi integrada nas competências de atitudes que, em conjunto com 

as restantes (autonomia, responsabilidade, respeito, cooperação e disciplina), 

eram valorizadas em 10%. Consideramos que neste período mereceram mais 

valorização, já que o facto do trabalho a ser realizado de forma assíncrona exigia 

mais autonomia e responsabilidade por parte dos alunos. Como já foi referido, 

nunca tivemos garantias de que os alunos realmente realizaram a totalidade do 

trabalho, pelo que dividimos o parâmetro em dois (participação e coerência) no 

sentido de tentar fazer justiça aos alunos que demonstravam que realizavam 

sempre o trabalho e aqueles que apresentavam valores duvidosos. A qualidade 

da participação foi o parâmetro com mais peso na avaliação, porque 

materializava o empenho e conhecimento utilizados na concretização das 

tarefas. O último parâmetro foi ao encontro das caraterísticas específicas do 

modelo aplicado, que exigia dos alunos elevada organização no processo de 

trabalho e, por essa razão, considerámos que mereceu a sua valorização na 

avaliação. 

 Foi neste momento de avaliação que definimos também a nossa proposta 

de nota final à PC. No subcapítulo das matérias de ensino, mencionei o modo 

como utilizei fórmulas matemáticas para transformar os dados de avaliação em 

classificação para cada UD. Em primeiro lugar, considero relevante aludir que 

estes dados surgem como uma referência e não representam uma tradução 

direta da classificação final. Não se referem a apenas um momento, nem a um 

tipo de competência. Foi realizada uma avaliação às competências de ação, 

conhecimento e atitudes, a partir de informações recolhidas durante o processo 

de ensino e não só do momento de avaliação sumativa. Ainda assim, aquando 

da atribuição da nota final, seja do período, ou do ano letivo, nunca houve uma 

tradução direta da média das classificações da UD para a classificação do 
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período. Durante este ano aprendi que há vários elementos que o professor deve 

considerar quando atribui as notas no final de cada período. Logo de início, a PC 

alertou-nos que a avaliação corresponde ao processo desenvolvido na disciplina 

de EF e não apenas ao desempenho do aluno nas diferentes modalidades. 

Assim sendo, temos de considerar que os alunos podem ter um desempenho 

muito bom em certas modalidades e não passar do suficiente noutras. Como tal, 

devemos ter o cuidado de a avaliação não mostrar estas discrepâncias, 

começando por não dar notas demasiado elevadas, nem demasiado baixas no 

final do primeiro período. Ainda que o aluno demonstre bastantes competências 

em todos os conteúdos, espera-se que no processo de aprendizagem, pela sua 

própria denominação, haja aprendizagem, que deve ser refletida na avaliação. 

Outra estratégia sugerida pela PC, no segundo período, foi remover a nota da 

UD mais baixa para o cálculo do valor de referência. A conjugação destes 

princípios, que gerou as notas do primeiro e segundo períodos, foi também 

referência para as avaliações do terceiro período, que se constituíram como a 

avaliação final. 

 O processo de ensino à distância foi extremamente enriquecedor para 

mim, e espero que também tenha sido para os alunos, mas não considero que 

seja uma alternativa que substitua em pleno o ensino presencial.  

No meu caso, tive a oportunidade de experimentar estratégias de ensino 

alternativas, que revelaram algumas valências que podem ser concretizadas 

num registo de ensino presencial. No que toca aos alunos, considero que este 

modelo foi benéfico para os que apresentaram mais competências de atitude. A 

oportunidade de gerir praticamente todo o trabalho de forma completamente 

autónoma, revelou-se como um desafio estimulante e permitiu criar rotinas de 

autorregulação do trabalho a desenvolver. No entanto, considero que o M@D 

não foi benéfico para os alunos com menos autonomia e responsabilidade. O 

facto de ser muito mais difícil aferir o trabalho desenvolvido, fez com que alguns 

alunos procurassem realizar o trabalho com o mínimo esforço possível. Tal foi 

possível constatar na quantidade, qualidade e coerência do trabalho 

desenvolvido.  
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Apesar de termos identificado algumas vertentes positivas do M@D, 

considero que podemos concluir que não é tão eficaz como o ensino presencial. 

No entanto, olhando às circunstâncias, considero que o trabalho desenvolvido 

foi bastante enriquecedor, tanto para o professor como para os alunos. 

 

3.3. Outras experiências de ensino 

 

3.3.1. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Apesar de a EF no 1º ciclo ser uma disciplina obrigatória, muitas escolas 

não a lecionam e em muitos casos, o currículo é complementado pelas 

Atividades de Enriquecimento Curricular, mais especificamente, a área da 

Atividade Física e Desportiva. Ainda assim, o tempo dedicado à EF é insuficiente 

para cumprir as suas finalidades.  

Os benefícios da EF para a saúde são indiscutivelmente reconhecidos e 

também já se tornou evidente que, para usufruirmos das suas valências, é 

necessário, desde muito cedo, fomentar estilos de vida ativos e saudáveis. 

Infelizmente, nesta vertente, a sociedade parece rumar no sentido errado. A 

atividade física faz cada vez menos faz parte da nossa vida, devido à maior 

disponibilização de meios e serviços que nos permitem assumir rotinas diárias 

muito mais sedentárias, seja na forma como nos deslocamos para os nossos 

compromissos, como na forma como adquirimos as nossas necessidades ou 

como ocupámos os nossos tempos livres. Ilibadas destes compromissos e 

responsabilidades, as crianças sofrem do mesmo problema na ocupação dos 

tempos livres. Na geração dos meus pais, os brinquedos protagonistas das suas 

brincadeiras eram peões de corda, bolas, etc… Na minha geração, vivi um 

equilíbrio entre brincar num espaço ao ar livre e jogar consolas. As gerações que 

atualmente vivem a sua infância parecem cada vez mais dependentes de 

dispositivos eletrónicos que implementam desde cedo estilos de vida sedentários 

e muito pouco saudáveis, como mencionado por Serrano e Neto (citados por 

Moreira, 2000).  



106 
 

 Perante tal constatação, a escola volta a assumir um papel preponderante 

na formação das crianças. Não só assume a responsabilidade de educar os 

jovens a nível motor, intelectual e social, como também se deve constituir como 

um contexto onde as crianças possam viver o legado lúdico e cultural dos jogos 

tradicionais. Segundo Dias (2010), estes jogos desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento psicomotor da criança e representam um meio 

de iniciação desportiva, visto que contêm vários gestos comuns aos jogos 

coletivos. 

No Mestrado em Desporto para Crianças e Jovens, aprendi que o corpo 

da criança não se representa como uma forma pequena do corpo de um adulto, 

apresentando particularidades que os distinguem. Apesar de ter muito menos 

força, a criança apresenta muito mais flexibilidade nos músculos, o que lhes 

permite explorar os movimentos de forma muito mais livre, com menor risco de 

lesão. Apresentam mais disponibilidade, mais necessidade de movimento e são 

mais capazes de recuperar energias e desenvolver as suas competências 

comparativamente ao corpo de um adulto. 

De uma perspetiva pessoal, tendo já trabalhado com um incontável 

número de crianças como professor e treinador, considero que é cada vez mais 

notável a falta de competências psicomotoras que são desenvolvidas de uma 

forma natural e inconsciente através de brincadeiras e jogos. Estes jogos que 

fizeram parte da infância da minha geração e das anteriores, estão cada vez 

menos presentes nas crianças de hoje em dia, tonando-se, cada vez mais 

necessário, investir na EF e reconsiderar o papel que a escola desempenha a 

este nível. 

As aulas no 1º ciclo de ensino básico foram lecionadas a uma turma do 

segundo ano e outra do quarto ano, desde a primeira semana do primeiro 

período até à interrupção das aulas pelo fecho das escolas. Excetuando a 

primeira semana, em que lecionamos duas aulas de 45’, uma a cada turma, as 

restantes aulas foram de 90’, de quinze em quinze dias para cada turma. No ano 

anterior ao EP e durante o mesmo, lecionei aulas de Atividade Física e 

Desportiva a turmas do 1º ciclo nas Atividades de Enriquecimento Curricular, o 
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que fez com que avançasse para esta parte do EP com alguma experiência e 

confiança. 

 Os documentos das aprendizagens essenciais mencionam quatro blocos, 

não considerando os opcionais, nomeadamente perícias e manipulações, 

deslocamentos e equilíbrios, jogos e ginástica. Para o segundo ano previa-se a 

lecionação dos três primeiros blocos e para o quarto ano os dois últimos blocos. 

Quanto às competências gerais, comuns a todas as áreas, ao nível das 

competências de ação, espera-se que o aluno eleve o nível funcional das 

capacidades condicionais e coordenativas, nomeadamente a resistência geral, 

velocidade de reação, flexibilidade, controlo de postura, equilíbrio dinâmico, 

controlo da orientação espacial, ritmo e agilidade, bem como o aperfeiçoamento 

da sua habilidade nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as 

ações técnicas adequadas com correção e oportunidade.  

Por competências de conhecimento, pretende-se desenvolver a 

compreensão e aplicação das regras definidas para as atividades.  

Quanto às competências de atitude, espera-se que o aluno seja capaz 

de cooperar com os companheiros, bem como compreender e aplicar os 

princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e professores. 

Ambas as turmas pertenciam à mesma escola, a qual durante este ano 

letivo teve o seu espaço desportivo inutilizável por estar a atravessar um 

processo de remodelação estrutural. Devido a este constrangimento, as aulas 

foram lecionadas num espaço disponibilizado pelos bombeiros voluntários 

locais. Consistia numa sala de conferências com cerca de cem metros 

quadrados com muito material e pó acumulado. Considero também importante 

referir que este espaço incluía várias janelas e quadros de vidro, algo que nos 

limitou bastante o desenvolvimento do currículo. Outro inconveniente, causado 

pelo local das aulas de EF ser diferente do local onde os alunos tinham as 

restantes aulas, foi a necessidade de nos deslocarmos com os alunos desde a 

escola até aos bombeiros. Este facto impossibilitou a realização de aulas quando 

as condições meteorológicas não permitiam fazer a deslocação. Tivemos à 

nossa disposição todo o material da escola, complementado com algum que 
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utilizávamos da escola cooperante, resultando num conjunto que permitia o 

planeamento e concretização de diversas atividades. 

 A turma de segundo ano era composta por vinte alunos, doze raparigas e 

oito rapazes com uma média de sete anos (nenhum repetente). De uma forma 

geral, os alunos demonstraram interesse pelas atividades desenvolvidas e pelo 

exercício físico em geral. Apesar de não termos informações mais precisas, foi 

possível perceber nas aulas que a maior parte dos alunos estavam envolvidos 

em atividades desportivas extracurriculares. Os alunos apresentavam sempre 

muita energia nas aulas, o que por vezes complicava a nossa tarefa de os manter 

focados nos objetivos definidos. Contudo, podemos afirmar que era uma turma 

disciplinada. Eu já conhecia estes alunos, visto que no ano anterior tinha sido 

professor desta turma nas Atividades de Enriquecimento Curricular. Considero 

também relevante mencionar que durante o ano letivo houve mudança, por duas 

vezes, da professora titular desta turma. Esta mudança explicou a falta de rotinas 

que rapidamente se tornaram evidentes, em comparação, por exemplo, à turma 

de quarto ano. Esta, composta por vinte e seis alunos, dezoito do sexo feminino 

e oito do sexo masculino, com idades compreendidas entre os nove e os dez 

anos, (nenhum repetente) demonstrava muito mais disciplina, organização e 

competitividade, fatores que provavelmente também podem ser associados ao 

mais avançado estado de maturidade. De uma forma geral, os alunos de ambas 

as turmas demonstraram boa capacidade de entendimento e mostraram as suas 

competências nas situações de aprendizagem, apresentando bons índices de 

aptidão física, com exceção de alguns alunos, que tinham sobrepeso. As 

dificuldades eram mais visíveis ao nível das habilidades motoras. A maior parte 

dos alunos demonstravam aptidão para executar alguns exercícios, e nenhuma 

aptidão ou experiência na realização de outros, cruciais para o seu 

desenvolvimento psicomotor. Acabaram por demonstrar mais competências nas 

atividades que preferiam. 
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 O planeamento do trabalho a desenvolver foi organizado por períodos, 

visto que cada um consistia em aproximadamente cinco aulas para cada turma. 

Ainda que os documentos de apoio não mencionem a lecionação dos dois 

primeiros blocos (perícias e manipulações; deslocamentos e equilíbrios) no 3º e 

4º anos, perante as informações recolhidas na primeira aula, decidimos começar 

com ambas as turmas no mesmo ponto de partida. Esta decisão baseou-se no 

facto de termos identificado algumas dificuldades em habilidades motoras muito 

simples dos primeiros blocos em ambas as turmas. O bloco de ginástica foi 

introduzido ainda no primeiro período à turma do quarto ano. 

 Apesar do tempo dedicado à aula de EF ser de 90’, o tempo útil foi muito 

menor. Entre deslocar da escola ao espaço de aulas, organizar os alunos, 

explicar as atividades e o percurso inverso no final da aula, o tempo útil de aula 

acabou por ser pouco mais de metade. O facto de, durante o EP, ter lecionado 

aulas nos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, fez-me perceber que é 

diferente dar aulas a alunos de diferentes idades e são diferentes os cuidados 

necessários a ter em cada faixa etária. No caso do 1º ciclo, os alunos revelam 

muito pouca autonomia e uma grande necessidade de serem organizados pelos 

adultos. 

 

 

 Outro cuidado que é necessário ter com os alunos tão jovens é ao nível 

da comunicação. A linguagem utilizada deve ser o mais simples possível, já que 
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os alunos não possuem um vocabulário tão vasto. Utilizar os termos técnicos 

para que aprendam e verbalizem corretamente não é uma prioridade, sendo que 

o uso de vocabulário mais simples, ao qual estejam habituados é a melhor forma, 

de todos conseguirem perceber o que é pretendido fazer e aprender. Nestas 

idades, os alunos também não conseguem estar atentos durante muito tempo, 

pelo que também se torna muito importante que a informação a transmitir seja 

reduzida e que a transmissão seja simples e concisa. 

 

  

Na primeira fase, as nossas aulas eram constituídas por dois momentos. 

Um primeiro momento com uma ou duas situações de ativação e, um segundo 

momento, em que os alunos realizavam um circuito de destrezas e 

manipulações. As situações de ativação consistiam em variantes do jogo da 

apanhada. Considerámos que este tipo de jogos proporcionava aos alunos 

momentos lúdicos, em que poderiam ativar, de uma forma geral, e desenvolver 

a capacidade de se deslocarem, mudando de direção e velocidade e 

desenvolvendo a sua capacidade de antecipação-coincidência. Existem imensas 

variantes deste jogo, que apesar de se basearem na ideia de fugir e apanhar, 

criam diferentes contextos de resolução de problemas. Exemplos destas 

variantes utilizadas são o rabo da raposa, a serpente, o tubarão, a bruxa, a toca 

do coelho e a bomba. Destaca-se também a personificação inerente a este tipo 

de jogos. O facto de os alunos desempenharem papéis, como ser a raposa que 

foge ou a bruxa que quer transformar os outros meninos em abóbora com a sua 
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bola de cristal, cria espaço para darem azo à imaginação e viverem os jogos de 

uma forma muito estimulante. 

 

 

A segunda parte das aulas, consistia na realização de um circuito de 

habilidades como saltar à corda, sustentar um arco com os movimentos da anca, 

atirar uma bola contra um alvo (primeiro estático, depois móvel), saltar por cima 

de obstáculos ou entre arcos, sustentar uma bola acima da cabeça com toques, 

flexibilidade estática, etc… com vista a desenvolver as competências associadas 

aos dois primeiros blocos (perícias e manipulações; deslocamentos e 

equilíbrios).  

A seleção dos exercícios foi gerida mediante as respostas dadas pelos 

alunos, sendo que mantínhamos os exercícios nos quais os alunos 

demonstravam mais dificuldades no desempenho, e trocávamos aqueles que 

todos, ou quase todos os alunos conseguiam fazer com alguma facilidade. O 

facto de haver muitos alunos com dificuldades nestas habilidades é algo 

alarmante, visto que todas eram bastante simples e constituem-se como pilares 

para atividades mais complexas que os alunos possam querer praticar no futuro. 

Os momentos em que comunicávamos com os alunos durante os circuitos 

foram importantes em dois aspetos. Primeiro, para dar feedback qualitativo e 

ajudas que permitiram aos alunos ultrapassar as suas dificuldades e, em 

segundo, no sentido de desenvolver a resiliência dos jovens.  

Um dos princípios basilares da prática desportiva é uma mentalidade de 

autossuperação e a capacidade de encarar os problemas e ultrapassar 

obstáculos. Esta foi uma mentalidade que tentámos desenvolver. Tal como 

previsto, foi possível introduzir nesta tipologia de circuitos alguns elementos 

simples da ginástica, como por exemplo os rolamentos. 
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Ainda no primeiro período, conseguimos implementar um ritmo mais 

produtivo nas aulas e, retirando um pouco de tempo à situação de ativação, foi 

possível começar a realizar JPD na fase final das aulas. Planeámos realizar o 

jogo dos dez passes, bola ao capitão e o mata, mas infelizmente, as condições 

do espaço onde lecionámos as aulas limitou a realização do jogo do mata. Como 

tal, recorremos à mesma estratégia do jogo da apanhada, isto é, utilizando e 

criando variantes do jogo. Para além do desenvolvimento das competências de 

ação, este jogo revelou-se também muito importante ao nível das competências 

de atitude. O jogo do mata é um jogo de alta carga emocional porque proporciona 

momentos de alta competitividade e, durante a sua realização, surgiram algumas 

situações de conflito que se revelaram como oportunidades de conversar com 

os alunos acerca de conceitos como cooperação e competitividade. 

  

 

 No segundo período, decidimos manter o esquema geral das aulas. 

Mantivemos as situações de ativação, introduzimos novos jogos e a situação 

final de JPD. Visto que os alunos melhoraram as suas competências no circuito 

de habilidades, decidimos trocar o circuito por dois tipos de situações. Assim, 

fizemos jogos de Team Building como passar um arco entre toda a turma de 

mãos dadas, duas equipas a puxar uma corda para passar uma linha e o jogo 

do comboio (em estafeta, um aluno transporta um colega de cada vez, correndo 

os dois dentro de um arco). Estes exercícios tiveram uma influência muito 

positiva nos alunos, ensinando-os a cooperar no sentido de concretizar os 
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objetivos do exercício, lidando com questões como as diferenças do tamanho ou 

das competências dos alunos. 

 

 

Para além destas atividades, motivados pela UD de Dança também 

decidimos introduzir exercícios com música para desenvolver a coordenação e 

o ritmo dos alunos. Começamos por um jogo bastante simples, o jogo do 

quadrado, acabando por lecionar uma pequena parte de uma coreografia criada 

por nós, EE. Muitos alunos demonstravam grandes dificuldades em identificar e 

movimentar-se de acordo com o ritmo de diferentes músicas e, nesse aspeto, 

considero que fizemos grandes progressos. Principalmente os rapazes, 

demonstraram também grandes dificuldades em se expressarem através do seu 

corpo, demonstrando constrangimentos perante a presença dos colegas. Este 

foi um aspeto com o qual não tivemos tanto sucesso, mas acho que demos 

pequenos passos e fizemos algumas conquistas. 

 

 

Apesar de já ter dados aulas no 1º Ciclo do Ensino Básico, esta foi uma 

aprendizagem muito enriquecedora. A primeira vez que desempenhei este papel 

foi no ano passado. Criei os meus primeiros planos de aula, desenvolvendo 

estratégias para organizar as aulas e comunicar com os alunos. Este ano, em 

conjunto com os meus colegas EE, elaborámos e aplicámos um processo de 
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aprendizagem muito mais organizado, coerente e progressivo visando outros 

aspetos que permitiram melhorar a qualidade do mesmo. Nestas idades, as 

crianças aprendem muito rápido, o que torna ideal a abordagem do maior 

número de capacidades e habilidades possíveis, para que os alunos expandam 

os seus interesses e desenvolvam bases para, no futuro, exercitarem e 

especializarem as suas habilidades. O circuito de habilidades foi uma estratégia 

que nunca tinha utilizado e revelou-se uma agradável surpresa. Foi possível 

desenvolver capacidades muito simples como deslocamentos, manipulações e 

destrezas de forma muito divertida para os alunos. 

 

3.3.2. 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

 Durante o segundo período, o núcleo de estágio assumiu também o 

planeamento e lecionação das aulas da turma de quinto ano da PC. Durante o 

primeiro período, observámos várias aulas da professora, que, para além de 

terem contribuído para a nossa aprendizagem, também serviram para conhecer 

os alunos da turma. 

 A transição do quarto para o quinto ano representa-se como uma fase 

marcante na vida dos jovens. Até ao final do primeiro ciclo, a vida é muito mais 

simples e o mundo mais pequeno. Diria que há um fator de “maturidade 

contextualizada”. Considero que, independentemente da nossa genuinidade, os 

nossos comportamentos dependem do contexto em que estamos e as pessoas 

com quem os partilhamos. 

 No ano passado, estes alunos eram os mais velhos da sua escola e este 

ano, numa escola exponencialmente maior, partilham os espaços com jovens 

adultos, deparando-se com novas realidades, passando a ser os alunos mais 

novos da escola. Estes passam de um contexto altamente rotinado em que têm 

menos autonomia, visto que, na maior parte das vezes, alguém lhes está a dizer 

para onde ir e o que fazer, para um contexto em que têm maior liberdade e, por 

isso, espera-se também mais responsabilidade, disciplina e autonomia. 

 O papel do professor na definição destes limites, gestão de problemas e 

valorização de princípios que excedem as aulas é determinante para a formação 
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destes jovens. Considero que o professor desempenha três funções ao nível do 

controlo comportamental.  

Em primeiro lugar, deve-se representar como um exemplo. Se o professor 

for assíduo e pontual, será mais provável que os alunos sejam assíduos e 

pontuais. Se o professor discriminar ou julgar um aluno, é mais provável que os 

restantes alunos também o façam. 

Em segundo lugar, o planeamento e concretização das atividades pode 

também ser gerador de comportamentos desviantes. Se o exercício for mal-

organizado, explicado ou até se não for suficientemente exigente, os alunos 

desinteressar-se-ão pela atividade e procurarão formas de se entreter. Ainda que 

o professor atente nestes dois aspetos, este tipo de comportamentos pode surgir 

na mesma por fatores externos à aula, cabendo ao professor lidar com estes 

problemas de forma positiva, tal como menciona Siedentop (citado por Oliveira, 

2001, p. 6): “…ninguém discordará da ideia de que a disciplina é menos 

problemática quando as actividades são bem escolhidas e pensadas. Mas isto 

não nos assegura que todos os estudantes se tornem, repentinamente, bem-

comportados. Considerar desta forma a relação entre ensino e disciplina é, no 

mínimo, simplista. Os professores deveriam esforçar-se por melhorar os seus 

programas e métodos de ensino, mas deveriam resolver também, frontalmente, 

problemas de gestão da sala de aula e do ginásio”. Este facto foi rapidamente 

constatado nas primeiras aulas. 

 

 

 A EF no 2º ciclo visa a recuperação das aprendizagens desenvolvidas no 

1º ciclo, garantindo uma abordagem equilibrada dos seus conteúdos no quinto 

ano e consecutiva consolidação no sexto ano, assegurando as bases de 

desenvolvimento para o 3º ciclo. Face a este propósito, é suposto abordar os 
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objetivos gerais do 1º Ciclo de forma mais complexa, dos quais se destacam, 

para além da competências de ação (abordadas de forma mais complexa), o 

relacionamento de cordialidade e respeito entre os alunos, quer no papel de 

adversário, como de companheiro, aceitando ajuda e reconhecendo dificuldades 

dos colegas, desenvolvendo conhecimentos sobre a técnica, organização, ética 

desportiva, os diversos fatores da aptidão física e os cuidados higiénicos4. 

 O planeamento anual foi elaborado pela PC, sendo que, no primeiro 

período, foram lecionados JPD, voleibol, badminton e basquetebol, pela PC, e, 

no segundo período, ginástica, tag râguebi, dança e andebol, pelos EE. A turma 

era constituída por vinte e oito alunos, doze raparigas e dezasseis rapazes, com 

idades compreendidas entre os dez e os doze anos (um repetente) e o horário 

semanal de EF estava distribuído em duas aulas, uma de 90’ e uma de 45’. 

 

3.3.2.1. Ginástica 

 

 A ginástica foi lecionada na primeira metade do segundo período, num 

conjunto de seis aulas de 90’. A PC definiu que seriam lecionadas duas 

modalidades, nomeadamente aparelhos (minitrampolim e boque) e solo 

(sequência de elementos gímnicos). 

 As aulas eram geralmente compostas por dois momentos. Começávamos 

por uma ativação geral, passando de seguida para várias situações de 

aprendizagem organizadas em estações. Por sua vez, cada situação estava 

organizada em uma ou duas vagas (dependendo do material e espaço 

disponíveis), sempre acompanhados por um professor. 

 No que refere às situações de ativação, a nossa primeira tentativa foi fazê-

lo através de jogos. No entanto, a PC alertou-nos, e de forma pertinente, que 

este tipo de ativação não fornecia o caráter específico que a modalidade exige. 

Considero que este tipo de ativação poderia ser ideal para outras modalidades, 

até porque o fiz na turma de décimo ano, mais concretamente nos JDC, visto 

que é extremamente rico em deslocamentos com mudanças de direção e 

velocidade. No entanto, a ginástica tem particularidades que exigem outro tipo 

 
4 Conteúdos retirados dos documentos das Aprendizagens Essenciais do 5º Ano (2020, p. 2) 
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de preparação, nomeadamente ao nível da flexibilidade, coordenação e 

equilíbrio. 

 Na fase fundamental das aulas, a turma era organizada em quatro grupos 

que trabalhavam em vagas. Esta organização justifica-se, em primeiro lugar, por 

uma questão de segurança, para evitar choques entre os alunos e, em segundo 

lugar, porque facilita a tarefa do professor ao intervir nas ajudas e nos feedbacks 

que nesta idade parecem ser muito mais necessárias. 

 A segurança é um aspeto muito importante na ginástica, principalmente 

quando lidamos com aparelhos. A minha experiência nas ajudas, acumulada do 

primeiro ano do MEEFEBS, no DE e nas aulas de ginástica a serem lecionadas, 

deixaram-me bastante confortável para realizar as ajudas nas modalidades de 

solo e minitrampolim. 

 O facto destas aulas terem sido lecionadas em grupo com os meus 

colegas EE teve também influência na forma como as aulas foram planeadas. A 

introdução dos saltos nos aparelhos exige que o professor esteja presente 

sempre que um salto é realizado, por questões de segurança. Se a aula não 

fosse lecionada por três professores, seria muito mais difícil organizá-la da 

mesma forma. Não negligenciando esta constatação, quando surgiu a 

necessidade de dar uma aula sem o auxílio dos meus colegas EE, decidi não 

alterar o esquema da aula. No entanto, recorri a outras ferramentas já utilizadas, 

como o uso de folhas de tarefas. A verdade é que a aula foi igualmente bem 

conseguida, o que me leva a crer que esta faixa etária pode ser ideal para 

começar a introduzir algumas dinâmicas que desenvolvam a autonomia dos 

alunos. 
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Uma estratégia que foi introduzida pela PC, no início do ano, e continuada 

por nós, no segundo período, foi a elaboração dos sumários. Considero que esta 

é uma medida muito positiva. Em pontos anteriores, foram referidas as valências 

dos princípios do AfL e o facto dos alunos desenvolverem um conhecimento mais 

aprofundado acerca dos objetivos da aula é, sem dúvida, um bom contributo para 

a qualidade do seu processo de aprendizagem. 

 

 

 De uma forma geral, o trabalho desenvolvido nas aulas de Ginástica foi 

bastante enriquecedor. Os alunos melhoraram as suas competências ao nível 

das habilidades, realizando os elementos gímnicos com maior correção técnica. 

Desenvolveram capacidades condicionais e, principalmente, coordenativas, 

começaram a participar gradualmente na organização da aula (regras de 

segurança e de transporte de material) e começaram a desenvolver noções de 

autonomia e responsabilidade. No meu caso, para além de ter tido uma 

oportunidade de rever e praticar as ajudas e feedbacks específicos, ter 

conhecido novas formas de trabalhar, adequadas às características específicas 

da faixa etária, ajudou-me a desenvolver métodos de controlo comportamental, 

tanto ao nível da prevenção, como na organização da aula e na resolução de 

problemas deste caráter. 

 

3.3.2.2. Tag Râguebi 

 

 O tag râguebi foi lecionado na primeira metade do segundo período, num 

conjunto de seis aulas de 45’. Esta foi uma modalidade completamente nova 

para mim. Para além de nunca a ter praticado, nunca vi ninguém a fazê-lo, o que 

exigiu de mim uma pesquisa por informação que me ajudasse a percebê-la e 
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lecioná-la. Visto que nenhum dos EE estava familiarizado com a modalidade, a 

primeira aula foi lecionada pela PC. 

 

 

 O tag râguebi é uma modalidade muito semelhante ao râguebi. No 

entanto, por questões de segurança, o gesto técnico da placagem é substituído 

pelo “Tag”, ação de retirar a fita do portador da bola, evitando qualquer contato. 

Quanto tal acontece, o portador da bola tem três segundos para passar a bola. 

Outra regra bastante importante, inerente ao râguebi, é que a bola não pode ser 

passada para a frente. 

 Apesar de termos explicado várias vezes esta regra, parece que os 

alunos não a perceberam muito bem, gerando alguma confusão nas situações 

de aprendizagem mais aproximadas do jogo formal. Segundo o que apurei, os 

alunos assumiram que a palavra “frente” estava associada à direção para a qual 

o aluno estava orientado, enquanto que o que nós pretendíamos transmitir seria 

“frente” na direção do objetivo (linha de fundo). 

Tal como na ginástica, as dificuldades sentidas ao nível da organização 

de aula e gestão do comportamento dos alunos também foi evidente nesta 

modalidade. Cometemos alguns erros, principalmente nos momentos de 

instrução. Percebi que este momento não pode, de maneira nenhuma, decorrer 

se não houver silêncio por parte dos alunos, algo que nesta faixa etária é mais 

difícil de conquistar. No entanto, acabámos por definir estratégias que permitiram 

corrigir os erros cometidos. 

 



120 
 

 

De uma forma geral, considero que nesta modalidade não conseguimos 

atingir os objetivos a que nos propusemos. Para além das dificuldades sentidas 

a nível da organização da aula, situações de aprendizagem, momentos de 

instrução e gestão dos comportamentos dos alunos, destaca-se também o facto 

da modalidade ter sido lecionada num conjunto de seis aulas de 45’, algo novo 

para nós, EE. O pouco tempo útil de aula, obrigou-nos a desenvolver algumas 

estratégias para diminuir o tempo de transição entre exercícios e facilitar os 

momentos de feedback. 

 

3.3.2.3. Andebol e Dança 

 

 O andebol e a dança foram lecionados na segunda metade do segundo 

período. Inicialmente, prevíamos lecionar cinco aulas de cada modalidade. No 

entanto, devido ao fecho das escolas, acabamos por ter menos aulas do que 

esperado. 

 No caso do andebol, foram apenas lecionadas três aulas de 90’. Para 

muitos dos alunos desta turma, esta foi a primeira vez que executaram algumas 

ações técnicas específicas do andebol, como o drible e o remate. Nesse sentido, 

após a situação inicial de ativação, realizámos sempre um exercício critério com 

o intuito de desenvolver estas habilidades, em conjunto com exercícios de 

coordenação motora.  

No final de cada aula, realizámos também uma situação de jogo com 

variantes, no sentido de fazer o transfer das competências aprendidas nos JPD 

(lecionados durante o primeiro período do 1º ciclo) para formas de jogo alteradas 

de andebol. Considero que este é um ponto de reflexão valioso. Anteriormente, 

foi mencionada uma preferência por situações de aprendizagem baseadas em 
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formas de jogo com variantes e, a meu ver, esta é a forma ideal de lecionar um 

JDC. No entanto, quando os alunos não dispõem de nenhum conhecimento 

acerca das habilidades motoras, nomeadamente de como as executar, 

considero que os exercícios critério são a melhor forma de os alunos as 

conhecerem e exercitarem. Devido à heterogeneidade da turma, as situações de 

jogo por vezes proporcionam contextos em que alunos com menos 

competências tinham menos oportunidades de tocar na bola. Mesmo que as 

situações incluíssem variantes, como a bola ter de passar por todos antes de se 

poder pontuar, ou dobrar o valor do ponto quando é conquistado pela primeira 

vez por cada aluno, os alunos arranjavam sempre forma de contornar essas 

regras. Nesse sentido, considero que a utilização de situações critério neste caso 

em específico foi bastante ajustada. 

 Na dança, foram lecionadas três aulas de 45’. O objetivo deste conjunto 

de aulas foi lecionar uma coreografia criada pelos EE. O curto período dedicado 

a estas aulas, permite-me apenas refletir acerca de algumas estratégias 

utilizadas na lecionação da coreografia, cuja necessidade foi sentida perante 

alguns erros cometidos no decorrer das aulas do décimo ano. Estas estratégias 

consistiram em criar um sistema de rotatividade entre as diferentes filas, de 

forma a que todos os alunos passassem pela fila da frente e de trás. Eram 

introduzidos passos sem música para posteriormente exercitar com música, bem 

como um acompanhamento mais individual dos alunos que sentiam mais 

dificuldades. Por incrível que pareça, os alunos conseguiram aprender toda a 

coreografia nestas três aulas, ainda que, naturalmente, pudesse ser muito mais 

exercitada e melhor executada. Os alunos pareceram ter gostado muito destas 

aulas. 

 As vivências em diferentes ciclos de ensino permitiu perceber a forma 

como os conteúdos transversais e específicos das modalidades são abordados 

de forma interligada e progressiva ao longo da formação dos alunos. Também 

foi possível constatar que a resposta dos alunos às situações de aprendizagem 

e atuação do professor é diferente mediante a faixa etária, justificando alguns 

cuidados, principalmente ao nível do planeamento, instrução, feedback e gestão 

da aula.  
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Apontamento final 

Ao nível do planeamento, a complexidade das situações de aprendizagem 

deve ser crescente, acompanhando a capacidade de compreender e aplicar os 

conteúdos. Também a comunicação deve ser o mais simples possível, utilizando 

termos adequados aos conhecimentos dos alunos. A organização do processo 

de ensino-aprendizagem deve colocar o aluno numa posição central, de acordo 

com a sua capacidade de organizar o seu processo de forma autónoma, e 

responsável. 
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3.4. Os diferentes modelos ensino e o envolvimento dos 

alunos no processo de Ensino-Aprendizagem na perspetiva 

dos alunos e do professor 

 

Resumo 

 

O presente estudo, integrado no EP de um professor de EF (o autor), visou 

captar as perceções dos alunos e do professor acerca do contributo da aplicação 

de princípios e estratégias de diferentes modelos de ensino no processo de 

aprendizagem e envolvimento. Os participantes foram 19 alunos de uma turma 

do décimo ano de uma escola sediada em Aveiro, junto ao grande Porto, cujas 

perceções foram recolhidas através da realização de um questionário e uma 

entrevista em Grupo Focal. Para além disso, foram também recolhidas as 

perceções do professor através da realização de um diário de bordo. Os dados 

foram analisados recorrendo a frequências absolutas e relativas para as 

questões fechadas e o conteúdo informativo através de procedimentos de uma 

análise temática (Bardin, 2011), resultando na identificação de quatro temas: 

motivação para a prática, aprendizagens mais significativas, papel dos colegas 

na aprendizagem e vice-versa e estratégias e ferramentas de ensino. O estudo 

permitiu perceber que, de formas diferentes, todos os princípios de diferentes 

modelos aplicados contribuíram para a motivação para a prática, revelando 

como aprendizagens mais significativas o desenvolvimento de competências 

como a cooperação, autossuperação e a autonomia. Os alunos destacaram 

também o facto de o trabalho ter sido desenvolvido em cooperação com os 

colegas como uma vantagem para o processo de ensino e destacaram como 

ferramentas de maior contributo: (i) as folhas de tarefas, (ii) o desempenho de 

diferentes papéis, como o de juiz, anotador e treinador, (iii) aulas organizadas 

em formato de competição com registo e comparação de resultados e (iv) 

momentos de auto e heteroavaliação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; MODELOS DE ENSINO; 

ENVOLVIMENTO; APRNDIZAGEM. 
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Abstract 

 

The present study, integrated in a Professional Internship of a physical education 

teacher (the author), seeks capture student’s and teacher’s perceptions about the 

contribution of principles and strategies from different teaching models applied 

throughout the school year in the teaching process and student’s engagement. 

Its participants were 19 students of a tenth-grade class from a school in Aveiro, 

near Oporto, whose perceptions were captured through a quiz and a Focus 

Group interview. The teacher’s perceptions were gathered by a logbook built 

throughout the year. The data was analyzed through absolute and relative 

frequencies in closed questions and the informative content through procedures 

of a themed analysis (Bardin, 2011) resulting in the identification of four themes: 

motivation for practice, meaningful learnings, coworkers roles in learning process 

and vice-versa and teaching tools. The study made clear that, although in 

different ways, all the principles from different models applied contributed for 

practice motivation, revealing as the most meaningful learnings the development 

of skills such as cooperating, overcoming and autonomy. Students also 

highlighted that the fact the work was developed through cooperation with 

coworkers as an advantage to the learning process and as most significant tools: 

(i) task shits, (ii) playing roles such as judge, note-taker and coach, (iii) classes 

organized as competitions with results record and comparison and (iv) auto and 

hetero assessment moments 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; TEACHING MODELS; ENGAGEMENT; 

LEARNING.  



125 
 

3.4.1. Introdução 

 

Enquanto professor de EF, considero que a minha principal missão é fazer 

com que os alunos continuem a praticar exercício físico após a escolaridade 

obrigatória. A chama que guia e continua a alimentar a vontade de concretizar 

esta missão reside na consciência dos benefícios do Desporto na formação do 

indivíduo.  

Quando se discute a legitimação da EF, o primeiro tema abordado é 

geralmente a saúde, e, muitas vezes, a discussão não passa desse tema, 

limitando o papel da educação do físico, em detrimento do seu valor de educar 

através do físico (Graça, 2015). Segundo Vasconcelos-Raposo (2012), o 

Desporto é também como um complemento do processo promotor de civismo, 

indicando a EF como um meio para ensinar valores como o entusiasmo, a 

cooperação, a lealdade, a amizade, o autocontrolo, a autoiniciativa, a 

intencionalidade, o espírito de equipa, a autoconfiança e a nobreza competitiva. 

A correta transmissão destes valores depende do tipo de situações 

criadas na prática desportiva, bem como da importância que lhe é dada pelos 

professores e outros agentes de socialização (Fernandes et al., 2003). 

 Acredito que, para concretizar esta missão formativa, há dois aspetos 

fundamentais que se constituem como estratégias para atingir este fim: potenciar 

o gosto pela prática desportiva e tudo o que esta representa e providenciar 

ferramentas para que os alunos possam, de forma autónoma, estabelecer os 

seus próprios hábitos desportivos. 

 Naturalmente, sentimo-nos mais motivados e temos mais iniciativa para 

fazer o que gostamos. Nesse sentido, o processo de aprendizagem deve ser 

concebido de forma a proporcionar aos alunos experiências desportivas 

autênticas, pelo que o professor deve conseguir marcar o seu processo de 

formação com memórias alegres e divertidas associadas à prática desportiva. 

 No entanto, não chega querer fazer. Apesar da intenção de tirar proveito 

dos benefícios de uma prática regular de exercício físico, não nos podemos 

esquecer dos riscos da mesma, caso seja mal planeada e executada. Assim 

sendo, também é muito importante que os alunos adquiram os conhecimentos 
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necessários que lhe permita ter uma prática segura e eficiente. Por conseguinte, 

podemos considerar que os requisitos necessários para atingir o fim pretendido 

se materializam num conjunto de competências ao nível da ação, dos 

conhecimentos e das atitudes. Ou seja, é importante que os alunos saibam 

“fazer”, “como fazer” e entendam “porque é que é importante fazer”. O alcance 

deste desígnio conduz-nos à indagação do que é um “bom professor”. 

 A investigação recente na área da Educação e da construção do conceito 

de “bom professor”  tem demonstrado uma tendência no sentido da aplicação de 

modelos relacionais em oposição a modelos normativos, sendo que se considera 

atualmente que há várias formas de ser um “bom professor”, correspondendo às 

diversas e complexas situações que encaramos na nossa profissão (Veiga, 

2013).  

Segundo Cortesão (2002), os conceitos de “bom professor” e “ensino de 

qualidade” são variáveis. Na escola tradicional portuguesa, é considerado um 

bom professor o que domina e é capaz de transmitir de forma adequada os 

conteúdos científicos considerados como curricularmente imprescindíveis, 

oferecendo um ensino idêntico para todos, cujo perfil se enquadra bem na escola 

meritocrática-monocultural, excluindo os alunos “menos trabalhadores”, “menos 

persistentes” ou “menos dotados”. No entanto, a realidade que vivemos 

atualmente exige um perfil diferente que acompanhe o contexto histórico-

ideológico em que a educação tem lugar. Segundo Patrício (1998), a crescente 

busca por uma educação inclusiva, num mundo em que cada vez mais 

beneficiamos da nossa individualidade, torna-se crucial colocar o aluno numa 

posição central no processo ensino aprendizagem.   

 No fundo, consideramos que os alunos estão envolvidos no processo de 

aprendizagem quando constatamos que, de facto, desenvolvem as suas 

competências e têm prazer nas tarefas que desempenham. Fredricks e 

McColskey (2012) consideram o envolvimento como “uma meta construção” de 

três dimensões: comportamental, emocional e cognitiva. A dimensão 

comportamental está associada à participação dos alunos e à prática de uma 

conduta positiva, de acordo com os conceitos da sociedade da mesma. Parte-se 

do princípio de que alunos mais envolvidos tenham menos razões para faltar às 
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aulas ou arranjar problemas (Connell & Wellborn, 1991; Finn, 1989). A dimensão 

emocional visa uma ligação positiva entre os alunos, a escola e os seus agentes, 

como os professores, os colegas e os estudos, bem como a sua valorização e 

sentimento de pertença perante os mesmos (Finn, 1989; Voelkl, 1997). Os 

alunos com envolvência emocional positiva têm tendência a demonstrar mais 

vontade em realizar o trabalho proposto (Connell & Wellborn, 1991; Finn, 1989). 

O envolvimento cognitivo consiste no investimento pessoal dos alunos na sua 

aprendizagem e a sua vontade de se autossuperarem ao nível das competências 

desenvolvidas no ensino (Corno & Mandinach, 1983; Fredricks et al., 2004; 

Meece, Blumenfeld, & Hoyle, 1988). 

 Tendo em conta que neste ano letivo foram aplicadas estratégias de 

diferentes modelos de ensino de forma a dar resposta às características 

específicas de cada modalidade e dos alunos, o presente estudo visou captar a 

perceção dos alunos acerca do seu envolvimento nas aulas de EF em função 

dos diferentes modelos e estratégias utilizados na lecionação das diferentes 

matérias. 

 

3.4.1.1. Modelos de ensino 

 

 As modalidades lecionadas, ao longo do ano letivo, foram o Voleibol, o 

Atletismo, o Badminton, o Basquetebol, a Ginástica, a Natação, a Dança e o 

Andebol. Em nenhuma destas modalidades foram aplicados princípios de 

apenas um modelo de ensino, sendo que em cada uma foram utilizadas 

estratégias do Teaching Games for Understanding (TGfU), Modelo de Educação 

Desportiva (MED) e Assessment for Learning (AfL). Ainda assim, houve sempre 

um modelo predominante em cada modalidade. 

 O TGfU foi o modelo predominante nos jogos, nomeadamente o voleibol, 

o badminton, o basquetebol e o andebol. O modelo baseia-se na ideia de 

desenvolver a capacidade de jogo, através da compreensão tática do mesmo, 

contrariando a tendência de desenvolver as habilidades básicas do jogo de forma 

isolada (Graça & Mesquita, 2007). O aluno assume um papel de construtor ativo 

do seu processo de aprendizagem, através da valorização dos processos 
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cognitivos de perceção, tomada de decisão e compreensão do jogo (Teoldo et 

al., 2010), concebendo as situações de aprendizagem como contextos de 

resolução de problemas com referência em quatro princípios: seleção do tipo de 

jogo, modificação do jogo por representação, por exagero e o ajustamento da 

complexidade tática (Mesquita et al., 2009). Estudos recentes (Scaglia, 2017; 

Tsukamoto & Andrade, 2017) indicam que a aplicação dos princípios deste 

modelo tem uma influência positiva na capacidade dos alunos conhecerem e 

aplicarem as regras e conteúdos táticos do jogo.  

 O MED, também concebe o aluno como construtor ativo do seu processo 

de aprendizagem, procurando a formação de um indivíduo desportivamente 

culto, ou seja, desportivamente competente, instruído e entusiasta da prática 

desportiva (Graça, 2002). O modelo visa redefinir a ligação entre o Desporto e a 

Escola, procurando promover experiências desportivas autênticas para os 

alunos através dos seguintes princípios: socializar através do Desporto, envolver 

ativamente o jovem na organização das atividades, transformar UDs em épocas 

desportivas, proporcionar momentos festivos e entusiasmantes e desenvolver o 

sentido de afiliação e o trabalho de equipa (Soares & Antunes, 2016).  

Esta replicação do desporto na escola é concebida com algumas 

diferenças, sendo que se destaca a participação de todos os alunos, o uso de 

equipas mais pequenas, a modificação das regras e a atribuição de papéis 

administrativos como treinador, árbitro ou anotador (Hastie & Buchanan, 2000). 

Ao passar a responsabilidade de muitas das decisões da prática desportiva do 

professor para os alunos, espera-se criar um contexto que os ajude a perceber 

e desenvolver a sua cultura desportiva, tornando-os agentes que protegem e 

nutrem as práticas desportivas no futuro (Hastie, 2003). A investigação acerca 

da aplicação deste modelo evidencia o impacto positivo da sua aplicação no 

desenvolvimento pessoal, social, no entusiasmo e motivação dos alunos (Graça 

& Mesquita, 2007; Gouveia et al., 2016; Araújo, 2017), sendo a perceção do seu 

valor educativo evidente nos discursos dos professores e dos alunos (Coelho et 

al., 2012; Bessa et al., 2017; Hastie & Sinelnikov, 2006).  

 Os princípios do AfL baseiam-se na noção de que a avaliação pode e 

deve ter um contributo para a aprendizagem. Por muito tempo, o conceito de 
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avaliação resumiu-se a uma análise e apreciação da efetividade do processo de 

ensino depois da sua conclusão. No entanto, rapidamente se percebeu que este 

tipo de informação pode ser recolhido durante o processo de ensino-

aprendizagem e utilizado para o adaptar de acordo com as necessidades dos 

alunos, na forma de avaliação formativa (Wiliam, 2011). No sentido de 

complementar esta ideia, Broadfoot et al. (1999) propuseram o conceito de AfL, 

como o processo de interpretação e utilização das informações recolhidas na 

avaliação para o processo de ensino aprendizagem por parte dos professores e 

dos alunos. O facto de os alunos participarem no processo de auto e 

heteroavaliação, coloca o aluno num papel principal no processo de 

aprendizagem, permitindo-lhe ganhar consciência do ponto onde está, onde quer 

chegar e o que deve fazer para atingir os objetivos (Chng & Lund, 2018). 

Segundo Graça et al. (2019, p. 9), “o desígnio de manter os alunos no trilho da 

aprendizagem requer um acompanhamento contínuo e colaborativo não apenas 

da parte do professor, mas também da parte de cada aluno e da parte dos 

colegas”. Nesse sentido, MacPhail & Halbert (citados por Leirhaug e Annerstedt, 

2015, p. 618), sistematizaram as práticas de avaliação para a aprendizagem em 

quatro princípios chave: “(i) partilhar as intenções de aprendizagem com os 

alunos; (ii) partilhar os critérios de sucesso; (iii) envolver os estudantes na 

avaliação da sua aprendizagem e dos outros e (iv) fornecer feedbacks que 

permitam aos alunos avançarem/progredirem”. Estudos recentes (Wiliam et al., 

2004; Macphail & Halbert, 2010) indicam que, tanto alunos como professores 

consideram que o processo de ensino-aprendizagem tem mais qualidade 

quando os alunos desenvolvem um melhor entendimento dos seus objetivos e 

têm mais responsabilidade pela sua aprendizagem.  

 

3.4.1.2. Objetivos 

 

 O objetivo deste estudo foi captar as perceções dos alunos e do professor 

acerca do contributo da aplicação de princípios e estratégias de diferentes 

modelos de ensino no processo de aprendizagem e envolvimento. 
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3.4.2. Metodologia 

 

3.4.2.1. Participantes 

 

Participaram neste estudo os alunos de uma turma do 10º ano de uma 

escola do grande Porto, num total de 19 alunos (4 eram rapazes e 15 raparigas), 

com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos. 

Todos os alunos mencionaram gostar de praticar desporto e das aulas de 

EF, 12 praticam desporto fora do contexto escolar. Em termos de classificação 

da EF no ano passado, 10 tiraram nota 5 e 9 tiraram 4. 

Quando questionados acerca dos motivos pelos quais gostam da EF, os 

alunos destacaram os benefícios para a saúde, o facto de se divertirem e de 

terem a oportunidade de aliviar o stress. 

No que se refere ao papel do professor de EF, os alunos mencionaram 

que o professor deve estimular a prática regular de exercício físico, ensinar a 

praticar corretamente e motivar os alunos. 

  

3.4.2.2. Instrumentos 

 

a) Questionário 

 

 Para captar a opinião dos alunos foi elaborado um questionário, com a 

colaboração da PO, composto por três partes: (i) a primeira parte visou obter um 

enquadramento do aluno perante a prática desportiva, nomeadamente distinguir 

os alunos com mais interesse e experiências ligadas à prática desportiva, dos 

alunos que até ao início deste ano letivo não gostavam ou não tinham muitas 

experiências neste âmbito; (ii) a segunda pretendeu perceber até que ponto os 

alunos conseguiam associar os diferentes modelos de ensino à forma como as 

modalidades foram lecionadas; (iii) a última parte, procurou identificar as 

perceções e opiniões dos alunos acerca da influência das estratégias de ensino 

utilizadas para o seu envolvimento nas aulas, focando-se, para isso, nas 

características específicas de cada modelo. É composto por 8 questões 
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fechadas, 10 questões semiabertas e 64 questões abertas que podem ser 

consultadas no anexo 14. 

 

b) Entrevista em Grupo Focal 

 

 Com o objetivo de captar as suas opiniões acerca do processo 

experienciado nas modalidades de ginástica, dança e andebol, foi organizada 

uma entrevista em Grupo Focal, por um estudante de Doutoramento, com 

elementos comuns ao presente estudo. Esta entrevista (cujo guião pode ser 

consultado no anexo 15) foi constituída por 6 questões abertas com o objetivo 

de identificar: (i) os objetivos propostos pelo professor; (ii) as dificuldades 

sentidas durante o processo de ensino; (iii) vantagens e desafios do trabalho 

realizado em grupos; (iv) as dinâmicas estabelecidas no trabalho desenvolvido 

em grupo e os papéis assumidos; (v) influência dos momentos de auto e 

heteroavaliação para o processo de aprendizagem; (vi) aprendizagens mais 

significativas segundo os princípios dos AfL. 

 

c) Diário de bordo 

 

O diário de bordo foi um instrumento elaborado pelo professor. É 

composto por reflexões sobre todo o processo de estágio, elaboradas por aula, 

por semana e por UD, como ferramenta de desenvolvimento profissional. 

 

3.4.2.3. Procedimentos de recolha 

 

 O questionário foi aplicado no final do terceiro período, de forma anónima, 

através da plataforma online Google Forms, visto que as medidas de prevenção 

da propagação do vírus COVID-19 impediram qualquer outro tipo de aplicação, 

a partir do dia 13 de março de 2020, até ao final do ano letivo, nomeadamente, 

o dia 26 de junho de 2020). 

A entrevista em Grupo Focal decorreu no final do ano letivo, no dia 2 de 

junho de 2020, e contou com a participação de 5 alunos. O facilitador foi um 
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estudante de Doutoramento com a minha coadjuvação e das professoras 

orientadoras. 

 

 

3.4.3. Procedimento de análise 

 

 Nas questões fechadas recorreu-se a frequências absolutas e relativas e 

nas questões semiabertas e abertas, aos procedimentos de análise temática 

(Bardin, 2011), resultando na identificação de quatro temas: (i) motivação, (ii) 

aprendizagens mais significativas, (iii) papel dos colegas no processo de 

aprendizagem e vice-versa e (iv) estratégias e ferramentas de ensino. 

 

3.4.4. Resultados 

 

A maior parte dos alunos conseguiu identificar o modelo predominante em 

cada umas das modalidades lecionadas. O TGfU foi maioritariamente associado 

ao voleibol (9), basquetebol (11) e andebol (11), o MED ao atletismo (11), 

badminton (8) e o AfL à ginástica (10), natação (13) e dança (10). 

 

3.4.4.1. Motivação para a prática 

 

 Nas modalidades em que o TGfU foi o modelo predominante, os alunos 

destacaram como fatores que contribuíram para a sua motivação passar muito 

tempo a jogar, as situações de aprendizagem serem enquadradas numa 

competição e compreenderem melhor como se joga a modalidade. 

 



133 
 

 
Nas modalidades em que o MED foi o modelo predominante, os alunos 

destacaram como fatores que contribuíram para a sua motivação conhecer 

melhor a modalidade e saberem os valores que conseguiam atingir. O 

professor destaca também a criação de um tema como um fator fulcral para a 

motivação dos alunos. 
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Nas modalidades em que os princípios do AfL foram predominantes, os 

alunos destacaram como fatores que contribuíram para a sua motivação sentir 

que estavam a progredir no sentido dos objetivos definidos, trabalhar em 

cooperação com os colegas e ser avaliado pelos mesmos. Também 

mencionaram que o facto de haver pressão para criar o esquema em tão 

poucas aulas, foi desmotivante. 

 

 
3.4.4.2. Aprendizagens mais significativas 
 
 

No que concerne às aprendizagens mais significativas nas modalidades 

em que o TGfU foi o modelo predominante, destacam com maior realce a 

capacidade de compreender melhor o jogo e, destacadas, mas com menos 

realce, conhecer e executar as habilidades técnicas e trabalhar em equipa. 
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Quando questionados acerca da forma como o modelo aplicado contribuiu 

para os alunos compreenderem melhor o jogo, destacaram positivamente o facto 

de conhecer melhor as regras, devido aos momentos de instrução e a forma 

como foram integradas nas situações de aprendizagem e de terem jogado 

durante muito tempo. Também mencionaram que compreender melhor o jogo 

contribuiu para o desenvolvimento das competências técnicas. 
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Relativamente ao desenvolvimento da capacidade de jogar, os alunos 

consideram que o facto de terem jogado muito tempo e os feedbacks do 

professor, ajudaram a desenvolver as capacidades técnicas, compreensão 

tática do jogo e o conhecimento das regras de jogo, algo que também foi 

notado pelo professor. 
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Quanto ao MED, consideram que desenvolveram as suas competências 

técnicas, aptidões físicas e questões organizacionais específicas da 

modalidade (como praticar e como registar os tempos e distâncias). 

 

 
Nas modalidades em que os princípios do AfL foram predominantes, 

consideraram que as aprendizagens mais significativas foram ao nível da 

melhoria da execução dos elementos técnicos, em resultado de um melhor 

entendimento dos critérios de sucesso, da superação das dificuldades, do 

trabalhar em cooperação com os colegas e de aplicar os conhecimentos no 

sentido de criar algo (esquema de ginástica e coreografia de dança). 
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3.4.4.3. Papel dos colegas na aprendizagem e vice-versa 

 

Quando questionados acerca do papel dos colegas na sua aprendizagem, 

e vice-versa nas modalidades em que TGfU foi o modelo predominante, 

praticamente todos os alunos mencionaram que os colegas ajudaram de uma 

forma geral. De uma forma mais específica, mencionaram que os colegas se 

revelaram importantes em aspetos relacionados com o feedback, motivação 

através de cooperação e competitividade. 
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Quanto ao MED os alunos referiram aspetos relacionados com a 

motivação e feedback. 

 

 

Nas modalidades em que os princípios AfL foram predominantes, os 

alunos e o professor referiram que se estabeleceu um processo de ajuda 

mútua em que os alunos se ajudavam e motivavam no sentido desenvolver 

as competências da modalidade. 
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3.4.4.4. Estratégias e ferramentas de ensino 

 

Quando questionados acerca do papel que tiveram as estratégias de 

definição de papéis (juiz, anotador, treinador), tanto o professor como os alunos 

consideram que ajudou a perceber a importância destas funções para a 

concretização desportiva, motivou-os e ajudou a desenvolver 

competências, tanto no desempenho destes papéis, como no de praticante. 
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Mencionaram também que as folhas de tarefas se revelaram como um 

excelente auxílio no sentido de ajudar a organizar o processo de 

aprendizagem de forma autónoma e desenvolver as competências de 

acordo com as componentes críticas anunciadas. 
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No que concerne aos registos realizados na modalidade de atletismo, 

referiram que se constituíram como uma fonte de motivação para superar os 

registos obtidos, bem como o facto de o conjunto de aulas estar organizado na 

forma de uma competição. 

 

 

Nas modalidades em que os princípios do AfL foram predominantes, 

referiram que o facto de conhecerem os objetivos e os critérios de avaliação 

ajudaram a orientar o seu processo de aprendizagem. 

 

 

Quanto ao dossier, os alunos referiram que se constituiu como uma 

ferramenta muito valiosa para organizar o processo e saber as componentes 

críticas de cada elemento. 
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Referiram ainda que o dossier serviu como uma ferramenta para 

cooperarem e ajudarem os colegas com mais dificuldades. 
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Acerca dos momentos de heteroavaliação, tanto o professor como os 

alunos consideraram que foram motivantes e que os ajudou a compreender 

melhor de que forma poderiam melhorar, tanto a ouvir o feedback dos 

colegas, como a avaliá-los. 
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Relativamente ao facto de terem trabalhado sempre com os mesmos 

grupos, os alunos avaliam as dinâmicas de grupo de forma positiva, e referem 

que permitiu estabelecer mais confiança nas relações interpessoais, criar 

rotinas que tornavam o trabalho mais rentável e que à medida que 

conheciam melhor as capacidades dos colegas, sentiam que ajudavam 

mais. 
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3.4.5. Discussão 

 

Podemos considerar que os alunos se sentiram mais envolvidos, visto que 

revelaram uma conduta positiva nas aulas, vontade de realizar o trabalho 

proposto e adotaram uma postura responsável, autónoma e de autossuperação 

perante as competências a desenvolver tal como referido por Coelho et al. 

(2012), Bessa et al. (2017) e Hastie & Sinelnikov (2006). Relativamente à 

aplicação dos modelos, revelaram preferências muito heterogéneas e 

equilibradas. No entanto, consideram que os motivos para se sentirem 

motivados são diferentes mediante o modelo aplicado. Tal constatação leva-me 

a refletir acerca da possibilidade de incluir estratégias que os alunos 

consideraram motivantes, noutras modalidades nas quais não foram utilizadas. 

Por exemplo, no caso do AfL, os alunos mencionaram que se sentiam motivados 

quando eram avaliados pelos colegas. Esta estratégia foi utilizada nas 

modalidades de ginástica e dança, mas podem ser criados contextos que 

potenciem este tipo de interação noutras modalidades. Outra estratégia que os 

alunos consideraram bastante motivante, e que não foi aplicada em todas as 

modalidades foi o registo do progresso da aprendizagem. 

 De uma forma geral, os alunos consideraram como aprendizagens mais 

significativas comuns em todas as modalidades aprender a cooperar, a adotar 

uma postura de autossuperação, desenvolvendo o seu processo de ensino-

aprendizagem de forma autónoma, tal como mencionado por Hastie (2003). 
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Ainda assim, referem algumas aprendizagens mais significativas que não são 

transversais a todos os modelos. No caso do TGfU, consideram que 

desenvolveram a forma como passaram a compreender o jogo, tal como 

mencionado por Scaglia (2017) e Tsukamoto & Andrade (2017). No caso do MED 

(e do AfL), destacam a capacidade de organizar o seu processo de 

aprendizagem. Em três das modalidades em que o TGfU foi considerado o 

modelo predominante, não foi dada tanta autonomia aos alunos na criação do 

processo de aprendizagem, mas na última modalidade (Andebol) foram 

aplicados também princípios do MED e do AfL. 

 Nas respostas dos alunos relativas à lecionação desta modalidade, 

alguns mencionaram que desenvolveram esta competência, o que indica que os 

princípios do MED e do AfL utilizados nesta modalidade poderiam também ter 

sido aplicados nas restantes (voleibol, badminton e basquetebol). O mesmo 

pode ser constatado para a partilha dos critérios de sucesso e objetivos, que tal 

como constatado por Wiliam et al. (2004) e Macphail & Halbert (2010) se revelou 

como um acréscimo à qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Por 

exemplo, uma estratégia que seria interessante adotar, seria a criação de 

circuitos de condição física específicos para desenvolver as competências de 

uma determinada modalidade, aferido pelo professor, e aplicado nas aulas. 

 O papel da cooperação entre colegas para a concretização dos 

objetivos de aprendizagem foi uma constante na lecionação de todas as 

modalidades e podemos reparar nas respostas dos alunos que em todos os 

casos foi uma estratégia que motivou e ajudou os alunos no sentido de 

concretizar os objetivos. É possível perceber que à medida que o ano avançou, 

os alunos começaram a conceber o contributo do trabalho em cooperação em 

dois sentidos. Não só para o aluno que pratica e recebe os feedbacks do colega, 

mas também por parte do aluno que dá o feedback. A evolução desta perceção 

justifica-se pelo facto de as situações de heteroavaliação terem sido mais 

formalizadas na fase final do ano letivo, principalmente a partir do momento em 

que foram aplicados os princípios do AfL e as folhas de tarefa. Os alunos também 

mencionaram que o facto de trabalharem sempre com os mesmos grupos foi um 

fator potenciador do trabalho cooperativo, visto que se estabelecem rotinas de 
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maior eficácia, relações de maior confiança e reconhecem melhor as dificuldades 

dos colegas, tornando a intervenção mais ajustada. 

 As estratégias de ensino utilizadas durante este ano letivo foram, na 

generalidade, bem aceites pelos alunos e cada uma representou as suas 

potencialidades. Perante os testemunhos dos alunos, considero que certas 

estratégias, utilizadas apenas em algumas modalidades são passíveis de serem 

aplicadas noutras modalidades, sem perder qualidade ou foco nos objetivos, 

representando-se apenas como um possível acréscimo. Desta forma, pode ser 

concebido um modelo híbrido, constituído por diferentes estratégias de 

diferentes modelos no sentido de enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem. De entre as estratégias utilizadas, destacam-se: (i) as folhas de 

tarefas, (ii) o desempenho de diferentes papéis, como o de juiz, anotador e 

treinador, (iii) aulas organizadas em formato de competição com registo e 

comparação de resultados e (iv) momentos de auto e heteroavaliação. 

 

3.4.6. Conclusão 

 

 As perceções dos alunos e do professor indicam que a aplicação dos 

princípios dos diferentes modelos, ainda que de forma diferente, contribuiu para 

a motivação dos alunos, a capacidade de cooperarem, de se autossuperarem e 

de desenvolverem o processo de aprendizagem de forma autónoma. O trabalho 

em cooperação emergiu como um dos principais fatores que permitiu aos alunos 

atingirem os seus objetivos. 
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Capítulo IV 

Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 
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 4.1. Atividades 

 

 Durante o ano letivo, as aprendizagens foram diversas, e para além das 

aulas que lecionei à turma residente, experienciei também outros contextos que 

me ajudaram bastante a crescer enquanto professor, porque o desempenho da 

função não se resume a dar aulas às turmas que nos são designadas. Estamos 

inseridos numa comunidade que nos molda a nós, e ao mesmo tempo é 

(re)construída por nós. 

 Como comunidade, o Grupo Curricular de EF organizou algumas 

atividades nas quais tive o prazer de participar, em conjunto com outros 

professores, como a celebração do Dia Europeu do DE, o Corta-Mato, e uma 

atividade que ficou por realizar no final do segundo período. 

 Também tive a oportunidade de observar vários professores, seja de 

forma formal, através de observação de aulas, ou de forma informal, quando em 

tempos livres em que estava na escola, aproveitava para, livremente, observar 

os meus colegas EE ou outros professores em ação. 

 Para além destes momentos, partilhei também com os meus colegas um 

conjunto de aulas lecionadas a uma turma partilhada, do quinto ano e a duas 

turmas dos segundo e quarto anos, que se constituíram como excelentes 

experiências, bem como a minha participação do DE e na Direção de Turma. 

 A celebração do Dia Europeu do DE ocorreu na quarta aula, no dia 27 

de setembro de 2019. A intenção desta atividade foi apresentar aos alunos o 

leque de modalidades que a escola podia oferecer a nível do DE. Nesse sentido, 

os recursos foram organizados de forma a que na manhã desse dia, todas as 

turmas que tivessem aulas tivessem a oportunidade de experimentar todas as 

modalidades, na esperança de motivar alguns alunos a envolverem-se no DE. 

 Enquanto professo estagiário, a minha função neste dia foi auxiliar os 

professores nas diferentes modalidades. Ainda que no início, o meu contributo 

fosse mais no sentido de organizar as atividades, rapidamente comecei a 

envolver-me nos feedbacks a dar aos alunos, porque senti que os professores 

me deram liberdade para tal. Durante esta manhã, tive a oportunidade de 

observar vários professores em atividade, de ver como motivavam os alunos e 
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como aproveitavam o interesse demonstrado pelos mesmos para estender o seu 

envolvimento no DE. Ainda que naquele momento os professores tivessem dado 

poucos feedbacks técnicos, também aproveitei para “absorver” alguns aspetos 

como componentes críticas, erros comuns e feedbacks. 

 Posso afirmar que o objetivo da atividade foi bem concretizado, já que 

soube que muitos alunos aproveitaram esse dia para se inscreverem no DE. Até 

em mim teve efeito, uma vez que foi nesse dia que decidi a modalidade em que 

me viria a envolver durante o ano letivo, nomeadamente ginástica no 

minitrampolim. Foi a esta modalidade que dediquei mais tempo e na qual me 

senti confortável. Não só porque sentia que tinha muito a aprender, mas também 

porque senti abertura por parte da professora titular em me receber e me ensinar. 

 

 

 O Corta-mato realizou-se no dia 27 de novembro de 2019. Este evento 

foi um exemplo muito bom de como os professores devem trabalhar em conjunto. 

A organização do evento foi exemplar e foi definida uma função para cada 

professor. Foi necessário desempenhar várias tarefas, como organizar os alunos 

para a participação, realizar um pequeno aquecimento, identificar todos os 

alunos antes da partida e à chegada. Organizar as classificações e acompanhar 

os alunos na corrida. No meu caso, ajudei um pouco em tudo o que podia. 

Cheguei até a transportar um aluno que se lesionou durante a corrida, até à 
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enfermaria. O maior destaque neste evento vai, sem dúvida, para a elevada 

participação por parte dos alunos e o desportivismo e festividade demonstrados. 

Presenciei também um caso em que um aluno revelou falta de desportivismo, 

empurrando outro aluno aquando da chegada da meta final. A prioridade do 

grupo foram os princípios e valores do desporto, por isso rapidamente foi 

decidido que o aluno seria desclassificado por falta de desportivismo. No fundo, 

acho que a atividade correu muito bem, tirando como conclusão mais pertinente 

o valor da organização e da cooperação de todos os professores que 

participaram. 

 

 

 Infelizmente, pelas razões já mencionadas, não foi possível realizar a 

atividade planeada devido ao término prematuro das aulas no segundo período. 

Esta atividade consistia num conjunto de atividades organizadas por anos de 

escolaridade. O núcleo de estágio esteve associado a este planeamento, no 

sentido de conceber uma sessão de treino de condição física. Apesar de não ter 

sido realizada, grande parte foi planeada, e destaca-se o contacto que tivemos 

com entidades no sentido de obter os recursos necessário para a sua 

concretização, como supermercados para providenciar comida e bebidas para 

os participantes e com ginásios para que a aula fosse lecionada por um 

profissional da área em atividade. 

  

 4.1.1. Desporto Escolar 

 

Devo admitir que o conceito que tinha do que deve ser o DE antes do EP 

era redutor. As minhas experiências enquanto aluno, levaram-me a interpretar 

este projeto como uma competição organizada, em primeiro lugar, de forma 
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interna na escola, posteriormente expandida a torneios interescolares nas 

modalidades coletivas. As minhas vivências com o DE enquanto aluno, não me 

permitiram entender a sua dimensão. 

Segundo a Direção Geral da Educação (DGE), a sua visão é que todos 

os alunos do sistema educativo pratiquem regularmente atividade físicas e 

desportivas, apontando como missão criar condições para que tal aconteça, 

promovendo o sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de valores e 

princípios associados a uma cidadania ativa. 

Mais uma vez, fui traído pela minha inclinação para a competição em 

sobreposição à Educação. O conceito que tinha do DE estava, de certa forma, 

próximo do que é indicado pela DGE. No entanto, faltava-me uma palavra que 

faz toda a diferença: todos. Devemos procurar a inclusão de todos os alunos em 

qualquer processo Educativo e o DE, nos seus princípios basilares, não deve ser 

uma exceção. Apesar de ter a sua cultura própria, passei a entendê-lo como 

mais uma extensão dos valores da EF como ponte entre o Desporto e a 

Educação. 

“É na escola que estão os jovens, é na escola que estão grande parte das 

instalações desportivas, é na escola que estão os técnicos mais habilitados do 

País. Portanto, é na escola que têm de ser feitas as apostas na construção de 

um futuro diferente. E esta, quanto a nós, é a primeira grande opção, a primeira 

atitude estratégica, a primeira medida de futuro. Para nós, é no Desporto Escolar 

que podemos encontrar a reserva de esperança num desporto melhor.” 

(Comunicação apresentada por Pires (2017) no II Simpósio SPEF)  

O DE encontra a sua identidade própria no formato em que é concebido 

por todos que dele fazem parte. Mais do que momentos para praticar exercício 

físico e desenvolver competências, é criada uma comunidade que se mobiliza 

no sentido de estabelecer atividades, jogos e festas onde se criam ligações 

humanas, experiências desportivas autênticas, rituais e festividade que o 

caracterizam. 

Segundo os princípios do Modelo de Educação Desportiva, uma aula de 

EF pode ser concebida segundo estes moldes, mas nunca atingirá a amplitude 

e dimensão cultural do DE, que atualmente chega a assumir compromissos 
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internacionais. Esta ligação entre o Desporto, a Educação e as Pessoas é bela 

e o mínimo que podemos esperar para a nossa sociedade, formar e ligar o 

mundo num sentido comum, melhor. Esperamos desta forma marcar a formação 

dos jovens no sentido de prolongarem a prática de exercício físico ao longo das 

suas vidas. 

Parte da nossa missão passa por tentar envolver o máximo de alunos 

possível nas atividades, sendo esta uma preocupação na construção do 

processo e na atuação do professor em todos os momentos. Torna-se pertinente 

perceber o que leva os alunos a adesão ou abandono da prática para planear e 

agir em conformidade. Segundo Veigas et al. (2009), a participação dos jovens 

no Deporto Escolar está diretamente associada a motivos de cariz intrínseco. A 

realização pessoal, o divertimento e o sentimento pertença a um grupo 

assumem-se como os maiores motivos para a prática de DE, relevando o seu 

papel no desenvolvimento holístico da pessoa, procurando formar cidadãos 

adaptados à comunidade, conscientes de valores como a solidariedade e 

identificação com um grupo.  

Tendo percebido esta abordagem nos últimos anos, encarei o DE neste 

EP como uma oportunidade de eu próprio expandir os meus horizontes numa 

modalidade que tenho muito pouco experiência, a Ginástica de Aparelhos em 

minitrampolim, e viver a sua cultura que, até ao início deste ano, me era alheia. 

Apesar de não ser a única modalidade que considero que tenha muito a 

aprender, a escolha entre si, a Ginástica Acrobática, a Escalada e os Desportos 

Radicais foi influenciada pelo contacto que tive com os professores titulares, pois 

foi com a professora desta modalidade que mais me identifiquei. Em momentos 

partilhados no Dia Europeu do DE, para além da professora evidenciar muito 

gosto, empenho e conhecimentos no seu trabalho, também demonstrou muita 

disponibilidade em me ajudar a aprender. 

As minhas expectativas estavam definidas. Queria melhorar as minhas 

competências numa vertente que estava longe de ser um dos meus pontos fortes 

enquanto professor de EF, vivendo um contexto prático em que teria grande 

participação. Na verdade, estas expectativas foram largamente ultrapassadas, 

devido a algumas contingências que surgiram durante o ano letivo. Felizmente, 
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encarei as adversidades como oportunidades para aportar maiores 

responsabilidades porque acredito que a necessidade aguça o engenho. Quanto 

mais exigentes forem os contextos em que estamos inseridos, mais 

aprendemos. 

No início, a minha presença nas aulas resumia-se à observação. Tentei 

perceber a forma como a professora geria a sessão e os aspetos mais relevantes 

da modalidade, estando sempre muito atento à sua comunicação com os alunos.  

Apreciei a forma descontraída como a professora lida com os alunos e 

como lidou com a diferença entre uma atividade em que os alunos são, de certa 

forma, obrigados a participar, como as aulas, e uma atividade em que os alunos 

participam por vontade própria. Para além dos momentos de divertimento e 

interação entre os alunos e o professor, notei que uma das diferenças entre o 

DE e as aulas de EF é a postura dos alunos perante a aprendizagem. Todos 

demonstravam muito interesse e envolvimento nas situações de aprendizagem, 

e encaravam as atividades com uma motivação intrínseca que não é geral nem 

constante nas aulas. 

Também apreciei a forma simples, rápida e eficaz como a professora 

lidava com as diferenças de níveis dos alunos. Visto que a escola dispõe de 

apenas um minitrampolim, as situações de aprendizagem eram sempre 

organizadas em vaga. A professora colocava os alunos que já se apresentavam 

num nível mais avançado na frente da coluna e os novos alunos atrás, 

começando por elementos mais básicos. Estes exercícios serviram como 

readaptação dos alunos mais experientes ao aparelho e como novidade aos 

alunos menos experientes, sendo que estes podiam observar os primeiros a 

realizar. Durante o decorrer das aulas e entre aulas, a professora integrava 

elementos de dificuldade maior, coordenando engenhosamente os alunos com 

mais experiências na sua realização, enquanto os alunos com menos 

experiência se mantinham nos elementos mais básicos. 

As adversidades começaram logo na segunda semana, quando orientei a 

sessão sozinho, visto que a professora teve de estar presente numa reunião. 

Supostamente, estariam apenas presentes os alunos de nível menos avançado, 

por indicação da professora, porque não seria apropriado avançar para 
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elementos mais avançados quando o professor (eu) ainda não estava preparado 

para os lecionar com a devida segurança. Ainda pouco confiante nas minhas 

competências na modalidade, limitei-me a repetir as situações de aprendizagem 

realizadas na sessão anterior, com exceção a uma situação que introduzi no 

aquecimento. Durante a primeira sessão, reparei que muitos alunos tinham ainda 

medo do “salto” e da coordenação de certas ações com o mesmo. No sentido de 

ajudar estes alunos menos experientes, decidi realizar o “cola-descola” em que 

para descolar, os alunos tinham de realizar um salto de eixo por cima dos alunos 

apanhados. Apesar da minha falta de confiança, senti que este era um momento 

em que podia acrescentar algo à aula sem comprometer a segurança dos alunos. 

A segurança deve ser uma prioridade na lecionação de modalidades de 

maior risco. Este torna-se um fator crucial nas rotinas dos treinos, tanto na 

definição da extensão e sequência dos conteúdos, em que é crucial uma 

abordagem progressiva, evitando dar um “salto maior do que as pernas”, como 

na preparação do espaço para o treino. Apesar de não haver nenhum 

regulamento, é responsabilidade do professor organizar os colchões de forma a 

garantir a segurança dos alunos. O professor deve tentar prever todas as 

eventualidades que possam ocorrer, prevenir e proteger a integridade física dos 

alunos. Sempre que o tive de fazer sozinho, contei com a ajuda dos alunos mais 

experientes, mas acho que, nas primeiras vezes, caí no exagero, “forrando” o 

espaço à volta do minitrampolim com colchões. À medida que o EP decorria, 

comecei a perceber melhor como organizar o espaço, utilizando o mínimo de 

material possível, sem nunca comprometer a segurança dos alunos. 

Outro aspeto muito relevante para a segurança dos alunos, comum entre 

as várias disciplinas da Ginástica são as ajudas. Considero que nesta vertente 

evoluí muito durante este EP. Senti-me obrigado a aprender o mais rapidamente 

possível, caso quisesse participar nas sessões. Esta era a minha 

responsabilidade. 

Na quarta sessão, a professora lesionou-se enquanto realizava uma 

demonstração. Infelizmente, a professora negligenciou uma lição que aprendi 

cedo como treinador de futebol: não realizar ações de força (especialmente de 

carater explosivo) sem aquecimento prévio. Apesar desta noção estar bem 
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assente na preparação das aulas para os alunos, por vezes esquecemo-nos 

quando o nosso entusiasmo na aula nos leva a crer que uma demonstração 

naquele momento será o contributo ideal para os alunos, acabando por 

comprometer a nossa própria integridade física. A partir desta sessão, a minha 

experiência no DE assumiu contornos completamente diferentes. 

O professor a quem foi atribuída a substituição da professora tinha um 

perfil diferente da professora, mas, felizmente, apesar de ter alterado o decorrer 

do restante processo, não acho que tenha afetado a minha aprendizagem. Este 

contexto diferente serviu para adquirir novas aprendizagens. Foram criados 

novos esquemas de aula, novas progressões e percebi outros feedbacks que 

são importantes para ajudar os alunos a corrigir erros muito específicos. Apesar 

do professor ter muito mais experiência do que eu na lecionação de EF, tinha 

pouco mais na Ginástica de Aparelhos. Passei de um contexto em que tentava 

absorver tudo o que podia da professora e da sua experiência, para um contexto 

de aprendizagem em conjunto com o professor. A qualidade das sessões passou 

a depender diretamente da nossa vontade de aprender mais sobre a modalidade, 

algo que considero que tenhamos correspondido. Eu e o professor abordamos 

este processo com grande responsabilidade e vontade de providenciar aos 

alunos as melhores experiências de aprendizagem possíveis. Para tal, todas as 

semanas procurávamos aprender e discutir sobre aspetos fundamentais da 

modalidade, procurando criar progressões de aprendizagem ajustadas aos 

diferentes níveis dos alunos e às suas necessidades. 

No início, o professor pediu-me que tentasse replicar as sessões 

protagonizadas pela professora titular. A partir daí, mediante as nossas 

interpretações das respostas dos alunos, começamos a adaptar o esquema das 

sessões. 

O professor começou por implementar duas alterações. A primeira, a nível 

dos conceitos psicossociais. Os alunos passaram a coordenar os aquecimentos 

de forma autónoma. Num sistema rotativo, os alunos mais experientes 

começaram a assumir as situações para este efeito, sempre complementadas 

por nós na fase final. Considero que esta foi uma medida muito vantajosa porque 

providenciou momentos em que os alunos verbalizaram os seus conhecimentos 
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sobre a modalidade, que, com a nossa contribuição, serviu como acréscimo às 

suas competências de conhecimentos e atitudes. A segunda, foi a introdução de 

circuitos de condição física, concebidos para melhorar capacidades condicionais 

e coordenativas específicas da modalidade. O professor, que trabalhou durante 

muito tempo em ginásios, considerou que os alunos eram incapazes de melhorar 

os seus saltos por falta de força ou flexibilidade. Um excelente exemplo das 

aprendizagens diferenciadas que obtive de ambos os professores. A resposta 

dos alunos a esta alteração não foi a ideal, obrigando-os a sair da sua zona de 

conforto. No entanto, a longo prazo, os alunos começaram a perceber os 

benefícios que poderiam retirar desta alteração no esquema das aulas, 

encarando como uma oportunidade para melhorar as suas performances. 

Apesar de reconhecer que a análise do professor relativamente à 

condição física dos alunos é pertinente, não considero que a abordagem 

assumida fosse a ideal. Debrucei-me frequentemente sobre a relação entre os 

exercícios levados a cabo e os elementos realizados na modalidade. Quais serão 

os exercícios mais adequados para desenvolver as habilidades que trabalhamos 

com este grupo? Tomemos como exemplo um exercício que realizamos em 

praticamente todas as sessões, abdominais com o rolo. Considero que o trabalho 

sobre os músculos abdominais é bastante importante para a realização dos 

saltos no minitrampolim. Ainda assim, diria que seria mais contextualizado se 

fosse realizado doutra forma, como elevar os membros inferiores, sustentando-

se nos espaldares, simulando os saltos engrupado e carpas aberta e fechada. 

Em momentos que o professor não pôde estar presente nas aulas, tive a 

oportunidade de criar o meu próprio circuito de condição física, que consistia no 

seguinte: 

• Elevação de MI fletidos nos espaldares – com este exercício pretendia 

desenvolver a capacidade dos alunos de realizar o salto engrupado, visto 

que muitos não tinham força para os elevar suficientemente ou com a 

velocidade pretendida para realizar o salto de forma estável; 

• Flexibilidade dos Isquiotibiais – perante a incapacidade de muitos alunos 

de realizar o salto de carpa fechada sem fletir os MI, achei extremamente 

pertinente desenvolver a flexibilidade dos músculos envolvidos; 
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• Elevação de MI estendidos e afastados nos espaldares – no mesmo 

sentido do primeiro exercício mencionado, este foi concebido no sentido 

de dar resposta às dificuldades na realização do salto de carpa aberta; 

• Flexibilidade dos adutores – para além da força necessário para realizar 

este salto, é também necessária flexibilidade nos músculos da zona 

posterior dos MI, bem com da zona interna, para a qual este exercício era 

direcionado; 

• Flexões com deslocamento no banco sueco – a qualidade dos saltos está 

diretamente relacionada com o controlo que os alunos têm nos seus 

movimentos e contração muscular, sendo este exercício concebido para 

satisfazer as necessidades nesse aspeto; 

• Lançamento da bola medicinal contra uma parede e chão – a ação dos 

MS nos saltos é extremamente importante no sentido de dar aumentar a 

impulsão e iniciar rotações corporais, cujos movimentos devem ser 

realizados de forma explosiva e segundo os padrões motores deste 

exercício; 

Em todos os momentos da minha vida procurei ter um pensamento crítico 

e autónomo, procurando sempre conceber situações de aprendizagem 

aproximadas à execução formal das ações em causa, neste caso, elementos 

gímnicos. Foi isso que tentei fazer relativamente aos circuitos de condição física 

nas sessões de DE. De forma a adquirir mais conhecimentos que pudessem 

contribuir para a construção destes processos, consultei a professora que me 

lecionou a Didática Específica do Desporto – Ginástica. Numa conversa com a 

professora, percebi que era extremamente importante “desmontar os elementos” 

entendendo diferentes fases para a sua execução. 

Isto foi algo que fiz para o desenvolvimento das competências físicas e 

técnicas dos alunos. Esta conversa suscitou em mim a necessidade de refletir 

acerca das progressões que poderiam ser realizadas para cada salto e falta das 

mesmas nas nossas sessões que no início consistiam apenas na realização do 

salto e respetivo feedback. 

Após discutir sobre este aspeto com o professor, começamos a conceber 

situações de aprendizagem diferenciadas de forma a dar resposta às 
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necessidades específicas dos alunos. As alterações nas sessões passaram por 

perceber e replicar as diferentes fases de cada salto. Nos alunos com menos 

experiência, abordamos os princípios mais básicos do mesmo, como a chamada 

para o trampolim, a colocação dos apoios no mesmo e a ação dos MS para a 

impulsão. Nos alunos mais experientes, procedemos à separação do salto do 

elemento, começando por iniciar o salto no banco sueco para nos focarmos nas 

ações técnicas, e, posteriormente, no plinto, descendo progressivamente a sua 

altura para diminuir o tempo de salto. 

Um dos momentos de maior aprendizagem no DE foi a participação numa 

competição regional, que se revelou como um evento muito diferente do que 

esperava, assumindo um caráter mais formativo do que competitivo. Os alunos 

alvo desta formação seriam os que desempenharam o papel de jurados para 

além dos praticantes. Não sei como as competições decorreram em anos 

anteriores, mas este ano assumiram um formato muito desgastante 

psicologicamente, na minha opinião. Havia cerca de quarenta atletas para saltar 

e a ideia seria que após cada salto, os alunos júris realizarem uma avaliação 

aferida pelo coordenador. 

Esta é uma ideia muito interessante e acredito que possa acrescentar um 

contributo formativo para os alunos que desempenham o papel de júri, mas acho 

que devia ser organizado de forma diferente. A experiência dos nossos alunos 

neste evento não foi muito boa, sendo que se resumiu a um período de 3 horas 

composto por 2 saltos e todo o tempo restante em espera. Aplaudo a iniciativa 

de incluir a avaliação aferida no evento, mas denuncio a forma como o evento 

foi estruturado. Acho que é possível atingir este fim sem comprometer os 

princípios que tanto motivam os alunos para estas competições. 

Ainda assim, este evento constituiu-se como uma experiência de 

aprendizagem muito valiosa para nós, professores. 

Até este momento seguíamos um padrão em que todos os alunos 

realizavam todos os saltos, estando preparados ou não. Após a competição da 

semana anterior, percebemos que cada elemento está enquadrado num nível e 

esta progressão tinha estado, até ao momento, a ser desrespeitada. 
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A participação neste evento ajudou-nos a perceber os pormenores que 

são avaliados em cada elemento e também algumas progressões para atingir a 

melhoria na execução dos mesmos. Para além disso, esta “luz no fundo do túnel” 

deu-nos uma orientação e motivação para traçar um caminho a seguir. Não 

quero ser mal interpretado e dar a entender que algo estava mal pelo uso desta 

expressão, mas sinto que de certa forma encontramos o nosso Norte e 

percebemos de forma muito mais clara o caminho que pretendíamos seguir. 

Esta participação foi também comprometida por algumas falhas de 

comunicação. Não foi passada a informação de como o evento seria organizado 

e, portanto, a nossa escola não contribuiu com nenhum aluno para o papel de 

jurado. 

Esta falha de comunicação foi também evidente noutros momentos. A 

informação da não realização de algumas sessões não foi devidamente 

planeada e passada aos alunos, resultando muitas vezes no desconhecimento 

da realização ou não realização das sessões, o que levou a alguma 

desmotivação. Considero que estas falhas ocorreram por duas razões. Em 

primeiro lugar, porque o professor de substituição não recebeu muitas das 

informações, provavelmente enviadas para a professora titular. Em segundo 

lugar, por falta de organização. Muitas das vezes, a presença dos professores 

em reuniões impediu a realização das sessões de DE e, se o professor não 

souber antecipadamente se na semana seguinte tem de estar presente numa 

reunião, não poderá avisar devidamente os alunos de que a sessão não se 

realizará. 

Apesar de todas as dificuldades encontradas durante o ano letivo no DE, 

a minha participação no mesmo foi extremamente enriquecedora. Percebi as 

características específicas do DE, aprendi mais sobre o que é ser professor e as 

minhas competências específicas na modalidade em causa foram incrivelmente 

potenciadas. 
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4.2. Aulas Observadas 

 

 Uma das tarefas do EP passava por observar aulas dos meus colegas, da 

PC e de outros professores da escola. Esta tarefa surge como uma ferramenta 

para a nossa formação, de acordo com os princípios do AfL. Avaliámos outros 

professores, no sentido de identificar pontos em que demonstram mais 

competências e erros que cometam para nós, EEs nos tornarmos melhores 

professores. 

 Para organizar o nosso processo de aprendizagem, definimos parâmetros 

sobre os quais observaríamos os nossos pares, alguns definidos por nós, e 

outros pela PC, nomeadamente aspetos relativos à gestão da aula, escolha das 

situações de aprendizagem, postura do professor e relação com os alunos. 

 Por exemplo, foi durante a observação de um exercício de corrida 

contínua, na aula de um colega EE, que percebi que alguns alunos, os mais 

empenhados, demonstravam interesse em saber quanto tempo demoraram a 

dar cada volta ao percurso. Percebi que esta informação era relevante para a 

motivação e empenho dos alunos na tarefa, por isso foi uma estratégia que 

utilizei nas minhas aulas, e os resultados foram positivos. 

 

 

 Também durante a observação aos meus colegas, percebi o quão 

importante é a postura do professor na aula. Sempre considerei que um 

professor deve saber marcar a sua presença na aula, chamar à atenção dos 

alunos quando necessário, estar atento e dar um feedback relevante para a 

evolução dos alunos. De uma forma geral, comunicar com a turma no sentido de 

motivar os alunos e mantê-los envolvidos nas atividades. Apesar desta ser uma 

dificuldade comum entre EE, acho que neste aspeto revelei já alguma 
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competência, devido à experiência que tenho, principalmente como treinador. 

Ainda assim, foi importante observar os meus colegas, que adotavam posturas 

nas aulas diferente das minhas e também perceber até que ponto uma postura 

menos participativa na aula poderia beneficiar o clima da aula. 

 

 

 O mesmo se pode dizer relativamente à relação entre os alunos e os 

professores, revalidando aspetos que considerei determinantes nas minhas 

UDs. 

 

 

 A observação de outros professores foi realizada mais no sentido de 

identificar os pontos fortes na sua atuação. Reparei que cada professor se 

destacava por um aspeto diferente e, por vezes, dois professores apresentavam 

soluções diferentes para problemas semelhantes e o mais interessante é que 

ambas as abordagens tinham bons resultados. Tentei absorver o máximo que 

pude de professores que tinham muito conhecimento técnico das habilidades 

motoras, estratégias aplicadas que revelam experiência no cargo, formas de lidar 

com comportamentos desviantes dos alunos, sendo com uma repreensão mais 
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assertiva, ou uma abordagem mais calma e diferentes formas de influenciar o 

clima da aula com diferentes posturas. 

 

 4.3. Direção de Turma 

 

Outro entendimento que desenvolvi durante este EP foi o de Direção de 

Turma. Até esta altura, considerava que o desempenho desta função se resumia 

a uma ligação entre a escola e a família e entre a escola e o aluno, sendo que a 

segunda não foi sempre bem conseguida na minha formação. Atualmente, 

percebo que a Diretora de Turma (DT) também tem o seu papel na gestão 

curricular, principalmente na interligação entre as diferentes disciplinas. 

Enquanto aluno, via esta função como um elo entre a escola e a minha 

família. Para além do que eu contava e os documentos de avaliação que trazia 

para casa, sabia que os meus encarregados de educação estavam sempre em 

contacto com este elemento. 

A formação de um indivíduo, em todas as suas vertentes, é um processo 

complexo, construído por experiências e interações com diferentes situações e 

pessoas. O papel principal assumido pela família nesta construção vai perdendo 

a sua dimensão à medida que o contacto diminui pela crescente carga de 

trabalho dos pais e o tempo passado pelos jovens na escola. De modo que esta 

partilha de responsabilidades se constitua como um contributo para o processo 

educativo dos jovens, torna-se necessário estabelecer uma relação coerente 

entre os princípios e valores desenvolvidos em ambas (Pecheco, et al. 2018). 

Nesta relação, a escola é maioritariamente representada pelo(a) 

Diretor(a) de Turma. Uma das suas funções, talvez a mais complexa, é a relação 

que tem com os encarregados de educação de cada aluno. Cada família, ou até 

cada pessoa, tem o seu conceito de escola e do seu propósito, o que muitas 

vezes dificulta a tarefa da DT. Não é que haja uma necessidade de dar resposta 

a todos estes conceitos, mas talvez, de certa forma, de formar os pais acerca da 

missão específica designada para a turma em questão. Esta missão é 

determinada pelo grupo de professores, organizado e coordenado pela DT e 

ocorre tanto a nível coletivo (turma) como a nível individual (aluno), caso haja 
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necessidade para tal. Para além destas funções, acrescenta-se a necessidade 

de solucionar problemas inesperados que ocorram no processo educativo dos 

alunos. 

Durante a minha formação, tive a felicidade de ter alguns diretores de 

turma que eram bastante próximos aos alunos. Relembro-me especificamente 

no ensino secundário, quando começam a surgir eventos inerentes à 

adolescência que têm grande influência na formação do nosso ser, como por 

exemplo, o início da atividade sexual, separações familiares, início de consumo 

de substâncias danosas para a saúde como o álcool ou o tabaco. Felizmente tive 

uma DT que era bastante próxima a todos os alunos. Instruía-nos nestes 

aspetos, por vezes de forma coletiva, mas também dedicou muito tempo a 

conversas individuais connosco, nas quais, por incrível que pareça, a professora 

demonstrava conhecer-nos muito bem, talvez melhor do que nós mesmos. 

Considero que isto teve grande influência na forma como eu via a escola, porque 

aos nossos olhos, esta era a sua representante com maior responsabilidade e 

com quem passávamos mais tempo. 

As minhas noções da relação entre a DT e os encarregados de educação 

e entre a DT e os alunos remontam-se maioritariamente à minha vida enquanto 

aluno, porque a minha participação a este nível decorreu enquanto professor. 

Ainda assim, considero relevante mencionar que fiquei agradado em saber que 

nas reuniões de direção de turma estavam presentes representantes de ambos 

os “partidos”, pais e alunos, o que demonstra que a escola não tem nada a 

esconder acerca da forma como constrói e coordena o processo de 

aprendizagem. 

O conceito de currículo aberto e flexível atualmente aplicado no sistema 

educativo português, em busca de dar resposta à especificidade social, 

económica e cultural da sociedade, consiste na interpretação e adaptação dos 

princípios do processo a cada caso em vários níveis, desde as orientações 

providenciadas pela Direção Geral da Educação, até à aplicação do processo de 

ensino criado pelo professor para a sua turma, sendo um destes níveis a Direção 

de Turma. 
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Neste sentido, Favinha, et al. (2012), mencionam o papel da DT como 

“crucial porque é um líder na gestão do currículo e de equipas pedagógicas mas 

também pela experiência que transporta que irá promover mudanças e 

inovações nos outros professores e na comunidade educativa”. 

 

Durante o ano letivo, estive presente em seis reuniões de turma, que 

decorram sensivelmente a meio e no final de cada período, em que tive a 

oportunidade de conhecer o papel da DT na gestão do processo curricular. 

Nesse sentido, a primeira tarefa desempenhada foi uma caracterização 

da turma. Foram apresentados todos os dados relevantes para a construção do 

processo educativo, recolhidos através da realização de um questionário, dos 

quais se destacam o agregado familiar, as habilitações académicas e estado e 

setor laboral dos encarregados de educação, riscos de saúde, deslocação para 

a escola, retenções, motivação e interesse para as diferentes disciplinas e 

pretensões académicas e profissionais. 

Visto que a primeira reunião foi realizada após as primeiras semanas de 

aulas, foi também criada uma tabela de potencialidades e fragilidades para a 

turma e para cada aluno, elaborada pela DT e aferida pelos professores 

constituintes do Concelho de Turma. 

Também foi feita uma coordenação dos projetos e atividades a realizar 

com os alunos e foram mencionadas preocupações dos professores para o 

exercício da sua função, como a falta de material ou funcionários. 

Também foi nestas reuniões, perante a presença de um profissional 

especializado nessa área que foram discutidas as necessidades e estratégias 

específicas para a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Considero muito importante a partilha destas informações entre os 

professores, de forma a que estes possam criar um processo educativo 

verdadeiramente adaptado aos seus alunos e que intervenham em conformidade 

com as suas necessidades. 

Durante o ano letivo, estas reuniões assumiram mais ou menos o mesmo 

formato. Foram atualizadas as informações da turma e dos alunos ao longo do 

ano letivo, identificando diferentes fases e como dar resposta aos 
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comportamentos evidenciados pelos alunos. No caso da nossa turma, todo este 

processo decorreu de forma bastante pacífica. De uma forma geral, os alunos 

revelavam bons comportamentos, demonstrando mais espaço para melhorar ao 

nível do interesse e participação nas aulas. 

Para além destas funções desempenhadas em coordenação com a 

família, os alunos e os restantes professores da turma, a DT também tem 

responsabilidades de natureza mais burocrática, como o controlo da assiduidade 

dos alunos. 

Todas estas funções exigem do professor um perfil e conjunto de 

competências adequados ao exercício da função. Boavista e Sousa (2013) 

destacam competências ao nível da liderança, do estabelecimento de relações 

humanas e pessoais e naturalmente todo o tempo necessário para o exercício 

da função, para os quais muitos professores não estão preparados. Felizmente, 

não me parece que este tenha sido o caso no contexto em que estive inserido. 

Considero que tive a oportunidade de presenciar um desempenho de excelência 

desta função por parte da professora que dirigiu a direção da turma. 
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Capítulo V 

Considerações Finais e Perspetivas para o 

Futuro 

  



174 
 

  



175 
 

 Apesar da forma inesperada como terminou o ano letivo, os sentimentos 

que predominam são na totalidade positivos. A paixão pela docência que 

prevalecia antes do EP foi potenciada durante o mesmo, bem como o 

entusiasmo pelo futuro que se avizinha. 

 Os passos dados até ao EP foram extremamente importantes para a 

construção da minha identidade pessoal e, de certa forma, configurei 

entendimentos que vieram a estabelecer-se como base da minha identidade 

profissional. Todas as experiências que passei durante a escolaridade 

obrigatória permitiram-me criar uma ideia do que deve ser um professor, na 

perspetiva de aluno. Tive referências positivas e negativas, que me ajudaram a 

perceber o que me motiva e desmotiva, a mim e aos meus colegas, de que 

formas aprendia melhor ou pior e como me faziam sentir diferentes posturas dos 

professores.  

Esta visão, ainda que muito redutora, foi amplamente alargada durante o 

meu período enquanto estudante universitário, permitindo-me subir acima da 

mesa e ver o mundo de forma diferente como o Professor John Keating no filme 

Dead Poet’s Society: “I stand upon my desk to remind myself that we must 

constantly look at things in a different way”, (Weir, 1989). Adquiri vários 

conhecimentos que fizeram jus à infame frase de Sócrates “Só sei que nada sei”, 

pois tornei-me, cada vez mais, capaz de reconhecer a minha ignorância e, 

consequentemente, procurei saber mais acerca do desporto, do treino e do 

ensino. 

 Foram vários os conhecimentos adquiridos durante o percurso, no 

entanto, tal como mencionado neste relatório, também são necessários vários 

tipos de conhecimentos para desempenhar a função docente e, nesse aspeto, o 

EP teve um papel determinante. Ao providenciar um contacto direto com a 

prática profissional, o EP revelou ser a forma ideal de transitar da formação 

académica para a prática profissional. Foi um contexto ideal para aplicar os 

conhecimentos adquiridos, experimentar estratégias de ação idealizadas, 

reconstruir conceitos previamente concebidos e crescer em todas as dimensões 

de “ser humano” e de “ser professor”. 
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 No início do ano, sentia que dispunha de um conjunto de ferramentas que 

me permitiriam desempenhar a função docente, mas as emoções que 

prevaleciam eram de insegurança e incerteza, pois tudo parecia novidade. 

Consegui ultrapassar estas dificuldades, principalmente porque reconheci que o 

erro faz parte do processo de aprendizagem, por isso devemos combinar a 

responsabilidade de nos prepararmos bem, a ousadia de tentar e a humildade 

reconhecer o erro para evoluir.  

Inicialmente, considerava que a principal função de um professor é 

transmitir conhecimentos, no caso específico da EF desenvolver capacidades, e 

todos os restantes objetivos seriam subsidiários. Atualmente, considero que 

todos os objetivos do ensino devem estar fortemente interligados, num processo 

de organização muito mais complexo que aborda os vários objetivos de forma 

ativa e não reativa.  

O planeamento é uma parte vital do processo de ensino aprendizagem e 

deve ser construído no sentido de concretizar todos os objetivos inerentes à ação 

educativa e direcionado para todos os alunos, contemplando a sua 

individualidade.  

Para além de ter tido a oportunidade de colocar em prática princípios e 

estratégias de deferentes modelos de ensino previamente lecionados, também 

houve espaço para a aquisição de novos conhecimentos neste domínio, 

reconstruindo o conceito de avaliação, bem como o do contributo que esta pode 

ter para o processo de aprendizagem.  Mesmo na intervenção, algo com o qual 

no início deste ano letivo me sentia mais confortável, percebi que posso adotar 

uma abordagem diferente, recordando as palavras da professora de Didática 

Específica do Desporto: “Não podemos pensar que o problema é do aluno, para 

evoluirmos temos de identificar o que podemos melhorar na nossa intervenção”. 

A reflexão, que até esta altura era realizada de forma informal, na maior 

parte das vezes na viagem entre o trabalho e casa, e, por vezes, durante resto 

do dia quando algo parecia horrivelmente mal, tornou-se num sistema 

organizado, cíclico, que permite não só melhorar a prática, como a própria 

reflexão. Tal constatação, levou ao entendimento de que a formação de um 

professor nunca termina, pois haverá sempre algo a melhorar e face a um mundo 
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e uma sociedade em constante evolução, exige-se da função docente um 

constante acompanhamento a nível de conceitos e práticas. 

 Considero que a comunidade em que fui integrado neste EP foi um 

privilégio. Os momentos partilhados com os meus colegas EE rapidamente se 

transformaram em discussões muito produtivas, partilhando conhecimentos, 

debruçando sobre conceitos, práticas e discutindo sentimentos, preocupações, 

conquistas e aspetos da vida pessoal que me ajudaram a crescer e a 

compreender como este crescimento pode ser potenciado quando realizado em 

comunidade.  

A PC foi, durante todo o ano uma referência de empenho, rigor e 

conhecimento em todos os domínios da disciplina, bem como na vertente 

humana. Em muitos momentos, ajudou-nos a encurtar a distância entre o que foi 

aprendido na faculdade e o contexto de prática real, de forma coordenada com 

a PO, cujo acompanhamento abriu portas para novos conhecimentos e uma 

consequente busca constante pelo nosso desenvolvimento e (re)construção do 

conceito de ensino da EF. A interação com os restantes professores de EF e da 

escola foi extremamente agradável e produtiva, já que todos os membros da 

comunidade escolar nos acolheram de braços abertos e com vontade de trocar 

ideias. 

 Quando decidi abraçar a docência como o ramo da minha 

profissionalização e um parceiro constante na minha vida, tinha perfeita 

consciência do ponto em que o nosso país se encontra ao nível da colocação de 

professores e em específico de EF, no entanto, esse nunca seria um motivo para 

deixar de perseguir as minhas ambições e paixões. Posso não ter chegado ainda 

à realização que indica o caminho para a felicidade, mas tenho algumas certezas 

que guiam a minha vida, sendo uma delas a de que quero fazer das minhas 

paixões a minha profissão. Afinal de contas, muito do tempo da minha vida será 

ligado à minha profissão e, por isso, quero garantir que faço algo que gosto, nem 

que tenha de combater algumas adversidades que encontre pelo caminho. Para 

além disso, sempre tive a noção de que vivemos integrados numa sociedade e 

que o bem-estar da mesma está diretamente relacionado com o bem-estar de 

cada um de nós.  



178 
 

Nesse sentido, está bem ciente em mim uma responsabilidade de dar o 

meu próprio contributo para o funcionamento e crescimento da sociedade, 

contributo esse que será concretizado através da prática da função docente. 

Há tanto ainda por fazer para mostrar a verdadeira importância do 

desporto no dia a dia dos alunos. Desde muito cedo, no seio familiar, devia ser 

incutido esse gosto, possibilitando aos filhos a escolha de uma modalidade com 

a qual se identifiquem. Estou certo de que, se assim fosse, as crianças e os 

jovens de hoje em dia tornar-se-iam adultos muito mais saudáveis. Não existiria 

lugar para o ócio que tanto prejudica a juventude. 

A minha luta neste percurso ainda não está finda. Tenho a certeza de que 

conseguirei levar a cabo os meus objetivos e que se tiver a oportunidade de 

voltar a lecionar farei os possíveis para que os meus alunos vejam a disciplina 

como algo essencial e de extrema importância. É importante a luta pela sua 

valorização.
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Anexos 

 

Anexo 1 – Roulement de Espaços – 1ª metade – 1º período 

 

Anexo 2 – Roulement de Espaços – 2ª metade – 1º período 
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Anexo 3 – Roulement de Espaços 1ª metade 2º período 

 

 

Anexo 4 – Roulement de Espaços 2ª metade 2º período 
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Anexo 5 – Grelha de Registo Testes FITescola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As – Perfil Atlético 

As – Zona Saudável 

As – Zona não Saudável
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Anexo 6 – Questionário realizado no início do ano 

 

I – Identificação pessoal do aluno:  

Nome Completo: ___________________________________________________ 

Nome pelo qual gostas de ser tratado: ____________________ Idade: _______   

Data de Nascimento: _______ / ________ / _________ 

Ano_____   Turma______   Número_________    

Morada: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Código postal: ________ - ________  _____________________________________________ 

Contactos: telefone/ telemóvel: ________________ email: ____________________________ 

Tens irmãos? Sim ____ Não____ Se sim, quantos? ______ E com que idades? _____________ 

 

II – Encarregado De Educação:  

Nome:________________________________________________________________________ 

Grau de parentesco: _____________________ contacto: _______________________ 

 

III – Agregado familiar (todas as pessoas que vivem contigo): 

 
 

Nome 

 
 

Parentesco 

 
 

Idade 

 
Habilitações 
académicas 

Profissão/ situação 
profissional 

(desempregado(a), 
doméstico(a), 
reformado(a)) 

     

     

     

     

     

 

IV – Saúde e Alimentação:  

Tens algum destes problemas?  

Respiratórios:  Sim  Não  Cardíacos: Sim Não 

Motores: Sim Não Coluna:  Sim Não 

Epilepsia: Sim Não Diabetes: Sim Não 

Anemia: Sim Não Otites:  Sim Não 

 

FOTO 
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Audição: Sim Não Alergias:  Sim Não 

Hipertensão:  Sim Não Visão: Sim Não 

Outros: quais? _________________________________________ 

 

Tens algum problema que te dificulte a prática de atividade física? Não _____ Sim ____ Qual? 

______________ 

Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? Não ____ Sim ____ Qual? __________ 

Costumas tomar o pequeno almoço antes de te deslocares para a escola? Sim ____ Às vezes 

_____ Não ____  

Quantas refeições fazes por dia? _______ 

Onde costumas realizar as tuas refeições? Casa ____ Escola ____ Casa e Escola ____ outro 

____ onde? ____________ 

Fumas? Sim ____ Não ____ Se sim, quantos cigarros por dia? _________________ 

Bebe? Sim _____ Não____ Se sim, com que frequência? ____________________________ 

Hora do deitar_______ hora de levantar________  

Quantas horas dormes: ______ 

 

V – Deslocação casa/ escola e vice-versa:  

Meio de transporte utilizado para ir à escola: 

________________________________________(carro, pé, transporte publico, bicicleta, 

outro) 

Quanto tempo demoras a chegar à escola? _____ (10, 11 a 20 ou mais de 20 minutos) 

 

VI – Vida Escolar:  

Que escola frequentou no ano letivo anterior:  

_____________________________________________________________________________ 

Já reprovou algum ano? Não ____ Sim ____ Se sim, quantas vezes? ____ E em que ano? ____ 

Onde costumas estudar? Casa ____ Escola _____ ATL _____ outro local (qual?) __________ 

Como gostas mais de estudar? Sozinho _____ Em grupo ____ 

Tens alguém que te ajude a estudar? Não ____ Sim _____ Se sim, quem? _______________ 

Quais as disciplinas em que sentes mais dificuldades? ____________________________ 

Quais as disciplinas em que sentes menos dificuldades? ____________________________ 
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Tens computador em casa? Sim_____ Não_____Tens Internet em casa? Sim ____ Não ____ 

Gostas de ler? _____ costumas frequentar a biblioteca? ______ Em tempo de aulas, a que 

horas te deitas? ______ E a que horas te levantas? _______ Tomas o pequeno almoço? 

Sim____ Não_____ Se sim, onde? ___________ 

 

VII – O teu futuro:  

Que profissão gostarias de ter no futuro? __________________________________________ 

 

VIII – Ocupação dos tempos Livres (indica por ordem apenas os 3/4 mais frequentes): 

Ajudar em casa   

Ouvir musica  

Dançar   

Ir ao café   

Ir ao cinema/ teatro   

Ir à catequese/ missa   

Praticar desporto   

Ler   

Conversar  

Passear  

Ver televisão   

  

Se indicaste “ver televisão”, assinala por ordem os três programas que mais vês:  

Filmes   

Telenovelas   

Concursos   

Desporto   

Desenhos animados   

Telejornal   

Documentários   

Outros programas (quais?)   

 

VIII - Relação com a Educação Física: 

Gostas da disciplina de Educação Física?  Sim   Não  

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

O que esperas das aulas de Educação Física? (com x) 

Divertimento  

Melhorar a saúde   
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Bem-estar   

Melhorar o espírito de grupo   

Aumentar a flexibilidade   

Emagrecer   

Adquirir mais conhecimento das 
modalidades  

 

Outra?  

 

Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que mais gostas e a 7 a que menos gostas de 

praticar: 

Andebol   

Ginástica   

Badminton   

Dança   

Basquetebol   

Voleibol   

Futsal   

Outra (qual?)   

 

Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que sentes mais dificuldade e 7 a que sentes 

menos dificuldade em praticar: 

Andebol   

Ginástica   

Badminton   

Dança   

Basquetebol   

Voleibol   

Futsal   

Outra (qual?)   

 

Qual a tua motivação para a aula de Educação Física? (com x) 

Muita   

Razoável   

Pouca   

Muito pouca   

 

Atividade física fora das aulas de Educação Física:  

Praticas alguém desporto fora da escola? Não _____ Sim ____ Qual? __________________ 

Se sim, quantos dias treinas por semana?  ________ e quantas horas por treino? _______ 

És federado/a? Não ____ Sim ____ Se sim, em que clube? __________________________ 
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IX - Outras informações que consideres ser importantes para o conhecimento do professor: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 7 – Grelha de Avaliação Jogos Pré-Desportivos 

 

 

 

 

  

Relação c/ bola Ocupação Racional de Espaço Desmarcação Marcação Relação c/ bola Desmarcação Marcação

1 - - - -

2 + + + + +

3 - -

4 + + + +

5 + +

6 + +

7 + + +

8

9 - - - -

10 - - - - - - -

11 + + + + + + +

12 - -

13

14 - - - - -

15

16 + + + + +

17 - - - -

18 - - - - - -

19 + + +

20 - - - - - -

21 + + + + + + +

22 - + -

23 + + +

24 + + + + + +

25 + + + + +

Nome/Conteúdos
Jogos dos 10 passes Bola ao Capitão

Grelha de Avaliação Jogos Pré Desportivos
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Anexo 8 – Grelha Anual de Autoavaliação Aferida 

 

Grelha anual autoavaliação aferida 

Mod./Aluno Voleibol Atletismo Basquetebol Badminton Ginástica Natação Dança 

1 4 5 4 4 4 5 5 5 - 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 4 4 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 - - 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 - 5 5 5 5 5 

3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 - 5 5 4 5 4 - 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 - 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 - 5 5 5 4 4 

6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 - 5 5 4 5 5 - 5 - 5 5 5 

8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 - 5 5 5 4 5 4 - 5 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 - 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 5 

10 4 5 4 4 4 5 5 5 - - 4 4 - 3 - 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 - 5 - 5 5 5 

11 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 - 5 5 4 5 5 

12 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 3 - 4 5 5 5 4 4 5 - 5 5 5 5 5 

13 - 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 - - 5 4 5 4 4 3 - 5 5 4 5 - - 5 5 4 4 4 

14 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 - 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 4 4 

15 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 - 5 5 5 5 4 

16 3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 - 5 5 4 4 4 

17 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 - 5 5 5 4 5 

18 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 - 5 5 5 4 5 

19 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 - 4 4 5 3 - 3 5 5 5 4 - 3 - 5 5 - 4 - 

20 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 4 4 

21 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 - 3 5 5 5 - 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 4 5 

22 - 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 - 4 5 3 4 4 - 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 5 

23 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 - 3 5 4 5 5 5 4 5 - - 5 5 5 4 5 

24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 - 3 4 4 5 5 5 4 5 - - 5 5 - 4 - 

25 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 - 4 3 5 5 5 - 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 5 
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Anexo 9 – Grelha de Avaliação Sumativa Voleibol 

 

 

  

Nota

DP 2x2 DP 4x4 Fin PPD Com Pass Manc Serv Nota Obj ATT Reg. Nota 24/set 01/out 08/out 15/out 29/out Prof Nota Final

1 4 3 4 3 3 4 3 4 14,1304 5 4 5 18,4 4 5 4 4 4 4,5 17,16 15,16328

2 5 5 5 5 5 5 5 5 19,996 5 5 5 20 5 5 5 5 4 5 19,44 19,8852

3 4 3 4 3 3 4 3 4 14,1304 5 4 5 18,4 4 5 4 4 4 4,5 17,16 15,16328

4 4 3 4 3 3 4 3 4 14,1304 5 4 5 18,4 4,5 5 4 5 4 4,5 18 15,33128

5 5 4 4 3 5 4 4 4 16,3968 5 5 5 20 4 4,5 3 3 4 4 15,16 16,50976

6 5 5 5 5 5 5 5 5 19,996 5 5 5 20 5 5 4,5 5 4 4,5 18,56 19,7092

7 5 5 4 4 5 4 3 3 15,864 5 5 5 20 4,5 5 4,5 5 4 4,5 18,28 16,7608

8 4 4 4 3 4 4 3 5 15,5968 5 4 5 18,4 5 5 5 5 4 5 19,44 16,64576

9 4 4 5 3 5 4 3 4 15,7304 5 4 5 18,4 4,5 5 5 5 4 4,5 18,56 16,56328

10 5 4 4 3 5 4 3 4 15,7304 5 5 5 20 4,5 5 4 5 4 4,5 18 16,61128

11 3 3 3 3 3 3 3 3 11,9976 5 3 5 16,8 4 4,5 3,5 4 4 4 16 13,27832

12 5 3 4 4 4 5 5 5 17,996 5 5 5 20 4 5 3 3 4 3,5 14,84 17,5652

13 4 3 4 3 4 4 4 5 15,8632 5 4 5 18,4 4 4,5 4 5 4 4,5 17,44 16,43224

14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 5 5 20 - 5 4,5 4 4 4,5 17,65 17,53

15 3 2 3 2 2 3 2 3 10,1312 5 3 5 16,8 4 5 4 4 4 4,5 17,16 14,20384

16 5 5 5 4 3 4 4 5 17,4632 5 5 5 20 4 5 4,5 4 4 4,5 17,44 17,71224

17 5 4 4 3 4 4 3 4 15,3304 5 5 5 20 3 4,5 3 5 4 4 15,72 15,87528

18 5 4 3 3 4 4 4 5 16,2632 5 5 5 20 4,5 5 3 4 4 4,5 16,88 16,76024

19 4 3 3 3 4 4 3 4 14,1304 5 4 5 18,4 4 5 4 5 4 4 17,12 15,15528

20 5 4 5 4 4 5 5 4 18,1296 5 5 5 20 3 5 3 5 4 4 16 17,89072

21 4 3 3 3 3 4 3 4 13,7304 5 4 5 18,4 4,5 5 4 4 4 4,5 17,44 14,93928

22 5 5 4 3 5 5 5 5 18,796 5 5 5 20 4,5 5 4 4 4 4,5 17,44 18,6452

23 4 3 3 3 5 3 3 4 13,864 5 4 5 18,4 - 5 4 4 4 4,5 17,3 15,0048

24 5 4 4 3 4 4 4 4 15,9968 5 5 5 20 4 5 3 5 4 4 16,56 16,50976

25 5 4 5 4 5 5 4 5 18,5296 5 5 5 20 5 5 4 5 5 5 19,44 18,85872

26 5 5 5 5 5 5 4 5 19,3296 5 5 5 20 4 5 3 4 4 4 16 18,73072

27 5 5 4 3 5 4 3 4 16,1304 5 5 5 20 5 5 4,5 5 4 5 19,16 17,12328

28 3 2 3 3 3 3 3 4 12,264 5 3 5 16,8 4 5 3 4 4 4 16 15,4648

Aval iação Final  de Voleibol

Nomes
Habi l idades  Motoras Cultura  Desportiva Conceitos  Ps icossocia is
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Anexo 10 – Folha de Tarefa de Atletismo 

 

Salto em Comprimento 

 

 

  

Determinar Ponto de Partida 
Realizar salto para a caixa de 

areia 

Corrida de Balanço 

- dá 10 a 12 passos largos 

para definir o ponto de 

partida; 

- começa em aceleração 

progressiva, mantem o 

corpo descontraído e a bacia 

elevada; 

- mantem o olhar dirigido 

para a frente; 

Chamada 

- liga a corrida com a 

chamada, coloca 

energicamente o pé de 

impulsão na risca de 

chamada, mantem o tronco 

na vertical e projetar para 

cima e para a frente o joelho 

do membro inferior livre, 

simultaneamente com os 

MS; 

Voo 

- projeta o corpo para cima e 

para a frente, elevando o MI 

livre até ao nível da cintura e 

realiza o balanço com os MS; 

Queda 

- puxa os MI para a frente 

com fecho do tronco sobre 

eles (faz a receção sobre os 

dois pés); 

- flete os MI e equilibra o 

corpo, evitando cair para 

trás; 

- Cada equipa usa a pista 
alternadamente 

- Cada equipa tem 4 funções: 
Saltador 

Juiz de Chegada 
Treinador 

- Posicionamento: 
Corredor posiciona-se na 
linha de partida → Juiz de 
chegada posiciona-se na 

chegada com folha de 
registo (verifica a validez do 
salto e regista a distância) → 
treinador posiciona-se onde 
for mais útil (usa a folha para 

definir feedback); 
- Equipa A realiza; enquanto 

se prepara para realizar 
novamente, equipa B realiza; 

- Regista todos os tempos; 
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Anexo 11 – Dossiê de Ginástica 

 

 

 

 

Dossiê de Ginástica 

 

 

 

Grupo nº _______ 

 

 

 

Elementos constituintes do grupo: 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

Ano letivo: 2019/2020 
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1. Calendarização das aulas 

 

Dia Tarefas a realizar 

7 de Janeiro • Avaliação Diagnostica: identificar as suas próprias 

potencialidades e as dificuldades; 

• Compreender as regras de segurança e a organização/ 

arrumação do material; 

• Compreender a importância de um bom aquecimento para 

a modalidade;  

• Trabalhar nos elementos gímnicos de solo; 

14 de Janeiro • Formação de grupos de trabalho paras todas as aulas da 

unidade didática, mediante a seleção de dois alunos de 

cada nível existente na tabela; 

• Escolha do tema e da música a ser utilizada; 

• Trabalhar os elementos gímnicos de solo, identificando 

aqueles em que sente mais facilidade e possibilidades 

para incluir no esquema de acordo com as regras 

definidas para o mesmo; 

• Explorar as figuras de flexibilidade, posições de 

equilíbrio, saltos, voltas e afundo, com a finalidade de 

selecionar os mais adequados ao esquema;  

• Experimentar a realização das figuras de pares e trios 

de nível 1 e 2 de acrobática, bem como as respetivas 

pegas, os montes/desmontes e ainda as regras de 

segurança; 

• Executar a sua auto avaliação para perceber o nível que 

podem e têm possibilidade de alcançar no final da 

unidade didática., 
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21 de Janeiro • Registo do tema e nome da música no dossiê (a música 

deve ser enviada por email com o número do grupo); 

• Trabalhar os elementos gímnicos de solo de forma a 

selecionar os que serão incluídos no esquema 

(coreografia final), identificando o nome dos alunos que 

os realizarão; 

• Escolher as figuras de flexibilidade, posições de 

equilíbrio, saltos, voltas e afundo; 

• Escolher e explorar as figuras (pares e trios) nível 3, 

bem como as respetivas pegas, os montes/ desmontes e 

ainda as regras de segurança; 

• Iniciar a construção do esquema, incluindo pelo menos 

2 elementos gímnicos de solo, 1 figura de flexibilidade, 

1 posição de equilíbrio, 1 salto ou volta ou afundo e 1 

figura de acrobática; 

•  Fazer registo do esquema elaborado, no dossiê; 

• Apresentar à turma do preparado até ao momento; 

28 de Janeiro • A construção do esquema deve incluir os mesmos 

elementos/ figuras da aula anterior mais 1 elemento 

gímnico e 2 figuras de acrobática.  

• Identificar as dificuldades e potencialidades do seu 

desempenho na realização do esquema e na sua 

elaboração; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, procurando 

perceber o ponto em que se encontram e ajudando os 

seus colegas a compreender as suas dificuldades e 

facilidades; 

• Apresentar à turma o esquema preparado até ao 

momento; apreciação de cada esquema por parte dos 

colegas dos outros grupos; 
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• Fazer registos no dossiê do esquema já elaborado e das 

dificuldades e potencialidades do seu desempenho na 

realização do esquema; 

4 de Fevereiro • Finalizar a construção do esquema tendo em conta os 

objetivos definidos no dossiê 

• Treinar e aprimorar a realização do esquema final 

completo tendo em conta os critérios de avaliação do 

esquema (ver objetivos técnicos e artísticos).  

• Identificar as dificuldades e potencialidades do seu 

desempenho na realização do esquema e da sua 

elaboração; 

• Apresentar à turma o esquema finalizado, ou quase 

finalizado (tendo em conta que poderão ajustar alguns 

elementos de ligação);  

• Realizar a heteroavaliação inter-grupos 

• Efetuar a autoavaliação, procurando perceber o ponto 

em que se encontram;  

• Fazer registos no dossiê; 

11 de Fevereiro • Ensaio geral e apresentação do esquema final; 

• Efetuar a autoavaliação e heteroavaliação, procurando 

perceber a sua evolução tanto individual como do 

grupo; 

• Fazer registos no dossiê 

 

2. Avaliação Diagnóstica  

Para que este processo possa ser iniciado, é fulcral uma avaliação diagnóstica, com o 

intuito de perceber o vosso nível de desempenho. Para tal, devem preencher a grelha de 

avaliação diagnóstica identificando as potencialidades e dificuldades, presentes em cada 

elemento gímnico executado.  

3. Regras de Segurança  
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❖ A concentração é fulcral, prevenindo possíveis lesões. 

❖ Os discentes devem efetuar a sessão com o material adequado e sem sapatilhas. 

❖ Sempre que necessário, um aluno deve auxiliar na realização das figuras e ajudas 

nos elementos de ligação.  

❖ Todas as figuras são realizadas em cima dos colchões, no meio dos mesmos. 

❖ É obrigatório respeitar as diferenças entre base e volante.  

❖ É obrigatório utilizar as pegas indicadas para cada elemento assim como os 

montes e desmontes, garantindo a segurança de todos.  

 

4. Habilidades Motoras  

4.1.SOLO  

Elemento 

Gímnico 

Imagem Componentes Criticas 

 

 

Rolamento 

à Frente 

Engrupado 

 

 

 

- juntar o queixo ao peito; 

- apoiar as mãos longe dos pés; 

- realizar impulsão com os MI; 

- fletir os MI e o tronco 

(engrupar); 

- Levantar sem apoio das mãos, 

aproveitando a rotação anterior 

- estender os MI, o tronco e 

elevar os MS; 

Rolamento 

à Frente 

com os MI 

Estendidos 

e 

Afastados 

 

- apoiar as mãos longe dos pés; 

- manter os MI estendidos e 

unidos; 

- afastar os MI apenas na fase 

final do movimento; 

 

 

 

 

 

 

- juntar o queixo ao peito 

- manter fletir os MI e o tronco 

(engrupar); 
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Rolamento 

Atrás 

Engrupado 

 

- provocar desequilíbrio à 

retaguarda; 

- realizar rotação apoiando as 

mãos no colchão junto às 

orelhas; 

- empurrar o solo com as mãos 

de forma a estender os MI, 

elevando o tronco e os MS; 

Rolamento 

Atrás com 

Saída dos 

MI 

estendidos 

e 

afastados 

 

 

 

 

- fletir o tronco à frente; 

- provocar desequilíbrio à 

retaguarda; 

- realizar rotação apoiando as 

mãos no colchão junto às 

orelhas; 

- afastar os MI na fase final do 

movimento, empurrando o solo 

com as mãos; 

 

Apoio 

Facial 

Invertido 

(Pino) 

 

 

- apoiar as mãos no solo à 

largura dos ombros e longe dos 

pés; 

 

- alinhar e manter em tonicidade 

todos os segmentos corporais; 
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Roda 

 

- apoiar as mãos alternadamente 

no solo longe do pé de chamada 

na mesma linha dos MI; 

- passar a bacia pela vertical 

com os MI estendidos e bem 

afastados; 

 

Posiçoes de Equilibrio 

 

 

 

Avião 

 

 

 

 

 

- MI em extensão e com grande 

afastamento; 

- tronco fletido à frente; 

- olhar dirigido também para a 

frente; 

- MS em extensão; 

 

 

Bandeira 

 

- elevar um MI com grande 

afastamento de ambos em 

extensão; 

-MS em extensão (um segura o 

MI elevado); 

 

Posiçoes de Flexibilidade 

 

 

Ponte 

 

- MS em extensão; 

- ombros na vertical dos apoios; 

- bacia elevada; 

- MI unidos e em extensão; 

- olhar dirigido para as mãos; 

 

Espargata 

ântero-

posterior 

 

 

 

- grande afastamento dos MI e 

pés; 

- tronco na vertical orientado 

para o MI da frente; 

- MS estendidos lateralmente; 
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Espargata 

Frontal 

 

- grande afastamento dos MI e 

pés; 

- tronco na vertical orientado 

para a frente; 

- MS estendidos lateralmente; 

 

 

Sapo 

 

- grande afastamento dos MI e 

pés; 

- tronco fletido à frente; 

- MS estendidos lateralmente; 

Saltos 

 

 

Emjambé 

 

 

- realizar impulsão com os MI; 

- afastamento dos MI num 

plano ântero-posterior; 

- manter o tronco na vertical; 

- realizar receção alternada dos 

pés; 

 

 

Carpa 

 

- realizar impulsão dos MI; 

- afastamento frontal dos MI; 

- manter o tronco na vertical; 

- MS estendidos à frente; 

- realizar receção simultânea 

dos pés; 

 

volta 

(salto em 

extensão 

com 

rotação de 

360º) 

 

 

- realizar impulsão vertical com 

o corpo em extensão e os MS 

em elevação superior; 

- rodar 360º sobre o eixo 

longitudinal; 

- fixar um ponto e rodar a 

cabeça na fase final; 
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4.2.ACROBATICA  

➢ Funções:   

• Base: aluno que suporta ou projeta o volante; elemento robusto e de estatura 

alta. 

• Posição de quatro apoios: o base deve formar um ângulo de 90º graus entre o 

tronco e as coxas e entre as coxas e as pernas. 

 

Voltas 

 

 

Pivot 

 
 

- rodar o corpo 360º sobre um 

apoio no eixo longitudinal; 

- bacia sobre o MI de apoio; 

- fixar um ponto e rodar a 

cabeça na fase final; 

- terminar com o MI que inicia 

atrás, à frente; 

Afundo 

 

 

Frontal 

 

- afastar os MI; 

- fletir o MI colocado à frente; 

- estender o MI colocado atrás; 

- alinhar o tronco e os MS com 

o prolongamento do MI em 

extensão; 

 

 

 

Lateral 

 

 

- afastar os MI; 

- fletir um MI e estender o 

outro; 

- alinhar o tronco no 

prolongamento do MI 

estendido; 

- estender os MS ao nível dos 

ombros; 
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• De pé: afastar ligeiramente os MI, mantendo uma postura firme e contraída. 

• Deitado: corpo em extensão completa, em decúbito dorsal ou ventral. 

• Base médio: elemento que auxilia o base e o volante, podendo executar 

algumas figuras ou ficar entre o base e o volante. 

• Volante: aluno que executa a figura, e que deve ter caraterísticas técnicas mais 

versáteis. Por norma, é um elemento leve e de baixa estatura.   

 

➢ Pegas: formas de contacto e preensão entre os alunos, permitindo o equilíbrio e/ou 

a impulsão, de forma a realizar em segurança as diferentes figuras. 

 

 

➢ Montes: elemento técnico através do qual se constrói as figuras, em que o volante 

sobe para o base; 

➢ Desmonte: elemento técnico no qual o volante perde o contacto com o base; 

➢ Voo: elemento técnico em que o volante perde o contacto com o base e toma 

novamente contacto com este (é apanhado). 
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➢ Figuras de Pares  
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➢ Figuras de Trios  
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5. Cultura Desportiva  

5.1.História:  

- 1881 - Fundação da Federação Internacional de Ginástica (FIG)  

- 1950 - Fundação da Federação Portuguesa de Ginástica (FPG)  

5.2.Curiosidades:   

- Existem pinturas que remontam ao nascimento da ginástica no ano 2300 a.C.   

- Grécia e China dedicavam-se à ginástica acrobática com fim lúdico e de treino 

militar. 

-  O “pai da ginástica” foi, inclusive, preso por considerarem o desporto demasiado 

perigoso.   

5.3.Regulamento: os esquemas oficiais têm uma duração de 2’ 30’’, com 

acompanhamento musical e com uma composição de todos os tipos de 

exercícios. Existem 5 categorias:   

- Pares femininos e masculinos - 1 base e um volante, ambos do mesmo género.  

- Pares mistos - 1 base do género masculino e 1 volante do género feminino. 

- Grupos femininos (trios) 

- Grupos masculinos (quadras).   

 

6. Descobre o teu Tema…  

 Este esboço tem por objetivo ajudar-vos e encaminhar-vos na procura de inspiração para 

a construção do vosso esquema final.  

Tendo em conta o tema abrangente sobre “a dimensão sociocultural dos desportos e da 

atividade física na atualidade e ao longo dos tempos”, devem selecionar aquele com que 

mais se identificam. Aqui ficam algumas sugestões: desporto e saúde; estilos de vida 

saudáveis; desportos de lazer; desportos na natureza; atividades de ginásio, desporto de 

competição, sedentarismo, etc….  

Devem ter em conta os elementos a incluir no momento de avaliação, dando, 

simultaneamente, asas à vossa imaginação e criatividade. 
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Tema (Provisório)__________________             

TEMA (Final): ___________________ 

 

7. Orientações para a construção do Esquema  

• Duração: entre 1’30 e 2’30, com música à vossa escolha. 

• Figuras obrigatórias, por cada aluno: 2 rolamentos;1 pino ou 1 roda, 1 elemento 

de flexibilidade, 1 elemento de equilíbrio, e escolher 2 dos elementos de ligação, 

saltos, voltas e afundos. No que diz respeito à acrobática devem escolher duas 

figuras de pares e duas de trios, de acordo com os níveis que conseguem realizar.  

• Avaliação: 50% - componente técnica, 30% - componente artística e 20% - 

processo de construção e evolução do esquema.  

Nota: (devem consultar o ponto nº11 que diz respeito à avaliação) 

8. Aptidão Física    

Na Ginástica, a flexibilidade, o equilíbrio, a força e destreza geral são fulcrais. Deste 

modo, na parte inicial das aulas, irão trabalhá-las num aquecimento específico 

orientado pelo docente.  

 

9. Esquema  

Neste campo, devem descrever o vosso esquema, identificando de forma individual quais 

os 2 rolamentos; pino ou roda, 1 elemento de flexibilidade, 1 elemento de equilíbrio, e 

dos elementos de ligação, saltos, voltas e afundos, escrever 2. No que diz respeito à 

acrobática devem escrever 2 figuras de pares e 2 figuras de trios, consoante os níveis que 

quiserem.  
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Elementos 

do 

esquema 

/  

aluno 

Solo  

(2 

rolamentos 

+ roda ou 

pino) 

1 elemento 

de 

flexibilidade 

+ 1 

elemento de 

equilíbrio 

2 

elementos 

de ligação 

(saltos, 

voltas, 

afundos) 

 

2 figuras de 

pares  

 

2 figuras de 

trios  

 

Nº  

 

Nível  

 

Nº  

 

Nível 
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Descrevam sucintamente, o esquema construído até ao momento:  

(data ______________) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Descrevam sucintamente, o esquema construído até ao momento:  

(data ______________) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrevam sucintamente, o esquema final construído:  

(data ______________________) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10.  HETERO AVALIAÇÃO   

Este separador diz respeito à avaliação descritiva e construtiva dos esquemas finais dos 

restantes grupos. Lembrem-se: a qualidade é valorizada, ao invés da quantidade. 

Hétero Avaliação 

Critérios/ nº de grupo      

Elementos gímnicos       

Pegas, montes, figuras e desmontes       

Dificuldades      

Potencialidades      

Criatividade      

Postura e Expressão      

 

11. AVALIAÇÃO  

A avaliação tem em conta, não só o esquema final, mas também todo o trabalho realizado 

ao longo das aulas para atingir o resultado final. Deste modo, esta será efetuada de acordo 

com os critérios abaixo indicados.  

Importa mencionar que a cada grupo será atribuída uma pontuação final, que deve ser 

distribuída pelos elementos do grupo. Esta deve ser feita de forma consciente e ponderada 

tendo em conta o trabalho realizado por cada um.  
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Execução técnica (50%):  Neste domínio, será valorizado a realização dos elementos 

gímnicos de solo, posição de equilíbrio, posição de flexibilidade, voltas, saltos ou afundo 

e as figuras acrobáticas de acordo com o nível escolhido para cada um, tendo em conta as 

exigências técnicas definidas nas componentes críticas dos mesmos. A percentagem 

atribuída ao solo é maior que a percentagem atribuída à acrobática. 

Deste modo, de acordo com o nível das figuras acrobáticas ou dos elementos gímnicos 

que escolherem, a vossa avaliação concorre para determinada pontuação.  

O calculo da classificação na execução técnica é feita da seguinte forma: 

60% nota da ginástica de solo + 40% da nota obtida na ginástica acrobática 

Na tabela abaixo, relativamente à ginástica de solo, está identificada a pontuação 

especifica de cada elemento, cuja percentagem máxima a ser obtida será de 60%,, ou seja 

corresponde a 12 valores numa escala de 0 a 20.  

 

Elemento gímnico Percentagem atribuída 

Rolamento à frente Engrupado (RFE) 6 % 

Rolamento à Frente com os MI estendidos e Afastados 

(RFEA) 

12 % 

Rolamento à Retaguarda Engrupado (RRE) 12 % 

Rolamento à Retaguarda com saída da dos MI estendidos 

e afastados (RREA) 

12 % 

Apoio Facial Invertido (AFI) 12 % 

Roda (R) 12 % 

Posição de Equilíbrio 

Avião (A) 6 % 

Bandeira (B) 6 % 

Posição de Flexibilidade 

Ponte (P) 6 % 

Espargata Ântero-posterior (EAP) 6 % 

Espargata Frontal (EF) 6 % 
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Sapo (S) 6 % 

Saltos 

Enjambé  6 % 

Carpa  6 % 

Volta (saltar em extensão com rotação de 360 graus)  6 % 

Voltas 

Pivot  6 % 

Afundo 

Frontal 6 % 

Lateral 6 % 

 

 

Rolamentos  Pino 

 ou 

Roda  

Posição 

de 

equilíbrio  

Posição de 

flexibilidade 

Saltos ou 

voltas ou 

afundo 

Nota 

máxima a 

atingir 

rolamento à frente com 

os MI estendidos e 

afastado + rolamento à 

retaguarda engrupado 

1 1 1 2 20 valores  

 

Rolamento à retaguarda 

engrupado + rolamento 

à retaguarda com saída 

dos MI estendidos e 

afastados  

1 1 1 2 20 valores  

Rolamento à frente 

com os MI estendidos e 

afastados + rolamento à 

retaguarda com saída 

dos MI estendidos e 

afastados 

1 1 1 2 20 valores  
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Rolamento à frente 

engrupado + rolamento 

à frente com os MI 

estendidos e afastados  

1 1 1 2 18 valores  

Rolamento á frente 

engrupado + rolamento 

à retaguarda engrupado  

1 1 1 2 18 valores  

Rolamento à frente 

engrupado + rolamento 

à retaguarda com saída 

dos MI estandidos e 

afastados  

1 1 1 2 18 valores 

 

Na seleção das figuras de ginástica acrobática, na tabela abaixo, está indicada o número 

de figuras de cada nível que têm que realizar para atingir uma nota de 0 a 20. 

A classificação obtida (nota técnica) terá uma percentagem máxima de 40 % na 

acrobática, sendo posteriormente convertidos os valores alcançados numa nota final com 

a respetiva ponderação (por exemplo: “20 valores x 40% = 8 valores, numa escala de 0 a 

20), relativamente à ginástica acrobática. Naturalmente, podem efetuar figuras de 

qualquer um dos níveis.  

Nº de figuras de 

Nível 3 

Nº de figuras de 

Nível 2 

Nº de figuras de 

Nível 1 

Nota máxima a 

atingir 

1 2 1 20 valores  

1 1 2 18 valores  

0 2 2 16 valores  

0 1 3 14 valores  

0 0 4 12 valores  

 

• Componente artística (30%):  A componente artística está relacionada com a 

estética do vosso esquema, tendo em conta os seguintes critérios: 
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- Postura: realizar as figuras e os elementos de ligação com uma postura firme e 

adequada, cumprindo as regras de segurança. 

- Expressão: ser capaz de comunicar corporalmente, transmitindo sensações e 

energias acerca do tema escolhido com uma atitude coerente com o tema e 

esquema. 

- Criatividade: ser original e demonstrar a capacidade de inovar.  

- Encadeamento lógico: interligar os elementos gímnicos com a utilização de 

diferentes sentidos e direções, bem como relacionar as diferentes figuras de forma 

lógica e coerente.   

 

Critério Postura e expressão criatividade Encadeamento 

logico 

Ponderação 10 % 10 % 10 % 

 

• Processo de construção e evolução do esquema (20%): Este é o domínio da 

avaliação que valoriza o processo e a superação até ao vosso produto final. Será 

analisado o vosso dossiê e ainda as fichas de autoavaliação.   

Critério Cumprimento de prazos e 

preenchimento das fichas 

Capacidade critica 

e construtiva 

Processo/ superação 

Ponderação 5 % 5 % 10 % 

Total da nota para o grupo: ________ pontos (valor a distribuir por todos os 

elementos em função do trabalho desenvolvido) 

Distribuição das classificações 

Aluno Nota Justificação 
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12. Considerações finais  

❖ O que aprenderam durante estas aulas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ Quais as maiores dificuldades e se foram ou não superada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

❖ Como avaliam a dinâmica de grupo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ O que fariam diferente, se o processo fosse agora começar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

❖ Consideram que o dossiê foi importante para as aulas? Porque?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 12 – Folha de Tarefa de Natação 

 

 

 

NÍVEL 1 

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: 

 Deslizes a partir da parede até onde conseguirem 

 Apanhar objeto no fundo da piscina (um objeto de cada vez) 

C
R

O
L
 

25 m 
Com placa e ajuda de um colega 

 
Ação dos MI (pernada) 

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Batimento contínuo dos MI 

C
O

S
T

A
S

 

25 m Ação dos MI (pernada) com placa 

- Corpo em alinhamento horizontal 
 

- Batimento contínuo dos MI 
 

- Olhar para cima 
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NÍVEIS 2 e 3 

Realizar 10 respirações ativas a cada 25 metros (inspirar à superfície e expirar, soprando, dentro de água) 

Nº de Piscinas Exercício O aluno deve ter em atenção a: 

4 x 25 m Livre (técnica à escolha 1 ou 2) 
- Nado continuo de forma lenta de forma a preparar o corpo 

para a atividade física 

C
R

O
L

 

25 m Técnica de Crol Completa 

-Não deixar afundar as pernas e a bacia 
- Não parar de bater os pés  

- Cotovelo alto na fase de recuperação 
- Realizar uma respiração a cada braçada 

- Realizar a respiração ao lado (em cima do ombro) 

- Todos  
- Realizar respiração a cada três braçadas 

- Realizar a respiração ao lado (em cima do ombro) 

C
O

S
T

A
S

 

25 m Técnica de Costas Completa 

- Corpo em alinhamento horizontal 
- Não parar de bater os pés 

- Olhar para cima  

- Saída do MS da água pelo polegar e entrada pelo mínimo 

-Não deixar afundar as pernas e a bacia  
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Anexo 13 – Circuito de condição física (modelo de ensino à distância) 

 

Educação Física 

Nome:___________________________________ Ano:___ Turma:____ Nº:___ 

Data: ___/___/ ______                 

Exercício Nº de Rep. Potencialidades Dificuldades 

 

Tríceps na Cadeira 

 

   

 

Montain Climbers 

 

   

 

Flexão de Braços 

 

   

 

Abdominias 

 

   

Agachamento 

Isométrico* 

 

   

Elevação Alternada 
de Membros 
(4 Apoios) 

   

 

Burpees 

 

   

 

Para a contabilização dos exercícios a contagem deve ser: por exemplo, nos 
exercícios com elevação membros alternados, a contagem deve ser feita cada 
vez que eleva um dos membros (Membro Inferior direito e Membro Superior  
esquerdo – 1; MI esq e MS dir ; 2; …). 
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* o critério de registo deve ser conseguido na totalidade, parcialmente, ou com 

dificuldade (escala de apreciação com 1 2, 3), sendo 1 nenhuma dificuldade, 2 

alguma dificuldade e 3 bastante dificuldade.  

 

Nota: as potencialidades e as dificuldades apenas devem ser preenchidas na 

primeira execução dos exercícios.  
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Anexo 14 – Questionário das perceções dos alunos acerca das metodologias de 

ensino aplicadas durante o ano letivo 

 

Questionário 

Ano:___ Turma:___ Idade:___ Sexo:____________ 

 

1. Responde às seguintes questões, relativamente ao enquadramento da 

atividade desportiva ao longo da tua vida: 

 

1.1. Gostas de praticar Desporto? 

1.2. Praticas alguma atividade física além das aulas de Educação Física? 

Qual? Em que âmbito (federado, recreação, outro)? Quantas vezes por 

semana? Há quanto tempo? 

1.3. Gostas da disciplina de Educação Física? Porquê? 

1.4. Para ti, qual o papel mais importante de um professor de Educação 

Física? 

1.5. Qual foi a nota final de Educação Física no ano passado? 

 

2. Relativamente às aulas de Educação Física que tiveste ao longo deste ano 

letivo, responde às seguintes questões: 

 

2.1. O que é que gostaste mais e o que é que gostaste menos? Porquê? 

2.2. O que é que aprendeste relativamente à Educação Física e à sua 

importância? 

2.3. Que competências consideras que adquiriste e desenvolveste nas aulas 

de Educação Física? 

2.4. Quais os objetivos que o teu professor te propôs no início do ano letivo? 

Consideras que estes foram desenvolvidos nas aulas? Quais é que 

consideras que alcançaste? 

2.5. Quais as características ou modos de atuação do teu professor que 

consideras que foram importantes para a tua aprendizagem? E quais é que 

consideras que não a beneficiaram? 
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2.6. Ordena, por ordem decrescente, as modalidades lecionadas durante o 

ano letivo de acordo com a tua preferência (da que gostas mais para a que 

gostas menos): 

 

3. Durante o ano letivo, mediante as modalidades lecionadas, o teu professor 

recorreu a diferentes metodologias de ensino. De uma forma resumida, 

estas metodologias podem ser caracterizadas como: (1) ensino centrado no 

jogo e para a sua compreensão, (2) ensino orientado para autonomia e 

desempenho de diferentes papéis na preparação e desenvolvimento da 

competição e (3) ensino orientado para a compreensão dos objetivos e 

critérios de avaliação, recorrendo à auto e hetero avaliação. Indica que 

metodologia consideras que foi aplicada em cada modalidade: 

 

3.1. Voleibol:  ___ 

3.2. Atletismo:  ___ 

3.3. Badminton:  ___ 

3.4. Basquetebol: ___ 

3.5. Ginástica:  ___ 

3.6. Natação:  ___ 

3.7. Dança:  ___ 

3.8. Andebol:  ___ 

 

4. De acordo com as metodologias mencionadas no ponto 3, responde às 

seguintes questões: 

 

4.1. Que metodologia consideras que te ajudou mais na tua aprendizagem 

(conhecimentos habilidades e atitudes)? (1, 2 ou 3?) Porquê? 

4.2. Que metodologia te motivou mais para as aulas (1, 2 ou 3)? Porquê? 

 

5. Responde às seguintes questões, relativamente à forma como cada uma 

das modalidades lecionadas? 
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5.1. Voleibol 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

influenciou a tua motivação para as aulas? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) De que forma as aulas de ajudaram a perceber melhor como se joga 

Voleibol? 

d) De que forma as aulas te ajudaram a jogar melhor voleibol? 

e) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

 

5.2. Atletismo 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) Em que medida as folhas de tarefas te ajudaram a aprender e a gerir o 

teu processo de aprendizagem? 

d) Em que medida a definição de tarefas, como treinador, juiz ou anotador 

te ajudaram a aprender e a gerir o teu processo de aprendizagem? 

e) Até que ponto saberes de forma concreta os valores que atingiste em 

cada tentativa te motivou a fazer melhor? 

f) Que influência teve na tua motivação haver uma competição prolongada 

por todas as aulas? 

g) Consideras que o facto de teres trabalhado com o mesmo grupo de 

alunos durante todas as aulas contribuiu positiva ou negativamente para 

a tua aprendizagem? Porquê? 

h) Como caraterizas e avalias a dinâmica do teu grupo? 

i) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 
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j) Consideras que a forma como a modalidade foi lecionada te ajudou ou 

motivou a manter a prática de exercício físico após o final do ensino 

secundário? Porquê? 

 

5.3. Badminton 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) De que forma as aulas de ajudaram a perceber melhor como se joga 

Badminton? 

d) De que forma as aulas te ajudaram a jogar melhor Badminton? 

e) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

 

5.4. Basquetebol 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) De que forma as aulas de ajudaram a perceber melhor como se joga 

Basquetebol? 

d) De que forma as aulas te ajudaram a jogar melhor Basquetebol? 

e) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

 

5.5. Ginástica 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) Quais foram os objetivos definidos para esta modalidade? 
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d) Em que medida a elaboração do dossier te ajudou a aprender e gerir o 

teu processo de aprendizagem? 

e) Consideras que o facto de teres trabalhado com o mesmo grupo de 

alunos durante todas as aulas contribuiu positiva ou negativamente para 

a tua aprendizagem? Porquê? 

f) Como caraterizas e avalias a dinâmica do teu grupo? 

g) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

h) Consideras que conhecer melhor os objetivos e os critérios de avaliação 

contribuiu positivamente no teu processo de aprendizagem? Porquê? 

i) De que forma os momentos proporcionados para auto e hétero 

avaliação realizados durante a lecionação da modalidade te ajudaram no 

processo de aprendizagem? 

 

5.6. Natação 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) Em que medida as folhas de tarefas te ajudaram a aprender e gerir o teu 

processo de ensino aprendizagem? 

d) De que forma a definição da tarefa de “personal trainer” te ajudou a 

aprender e gerir o teu processo de aprendizagem? 

e) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

 

 

5.7. Dança 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 
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c) Quais foram os objetivos definidos para esta modalidade? 

d) Em que medida a elaboração do dossier te ajudou no processo de 

ensino aprendizagem? 

e) Consideras que o facto de teres trabalhado com o mesmo grupo de 

alunos durante todas as aulas contribuiu positiva ou negativamente para a tua 

aprendizagem? Porquê? 

f) Como caraterizas e avalias a dinâmica do teu grupo? 

g) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

h) Consideras que conhecer melhor os objetivos e os critérios de avaliação 

contribuiu positivamente no teu processo de aprendizagem? Porquê? 

i) De que forma os momentos proporcionados para auto e hétero 

avaliação realizados durante a lecionação da modalidade te ajudaram no 

processo de aprendizagem? 

 

 

 

5.8. Andebol 

a) De que forma a metodologia utilizada para a lecionação da modalidade 

afetou a tua motivação? 

b) Refere o que de mais significativo aprendeste nas aulas desta 

modalidade? 

c) De que forma as aulas de ajudaram a perceber melhor como se joga 

Andebol? 

d) De que forma as aulas te ajudaram a jogar melhor Andebol? 

e) Em que medida consideras que a definição de tarefas, como treinador, 

juiz ou registador te ajudaram a aprender e gerir o processo de aprendizagem? 

f) O facto de haver uma competição prolongada por todas as aulas teve 

alguma influência na tua motivação? Porquê? 

g) Consideras que o facto de teres trabalhado com o mesmo grupo de 

alunos durante todas as aulas contribuiu positiva ou negativamente para a tua 

aprendizagem? Porquê? 
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h) Como caraterizas e avalias a dinâmica do teu grupo? 

i) Que papel tiveram os teus colegas no desenvolvimento das tuas 

competências e vice-versa? 

 

6. Por último, elabora uma pequena reflexão (em texto, prosa, poema ou noutro 

formato que consideres adequado) acerca do valor que atribuis à Educação 

Física para o teu bem-estar no presente e no futuro e aprendizagens mais 

significativas que consideras que adquires nesta disciplina. 
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Anexo 15 – Guião de questões da entrevista em Grupo Focal 

 

Entrevista em Grupo Focal – 2 de junho 

 

O objetivo desta entrevista é analisar a forma como vocês veem e entendem o 

ensino durante este ano e qual o impacto disso na vossa aprendizagem. A 

participação é totalmente voluntária e o anonimato será garantido, através da 

atribuição de códigos 

 

1- Reportem-se à(s) UD de (ginástica/dança/andebol). Na vossa opinião quais 

o(s) objetivo(s) de aprendizagem em que o professor se focou na UD? E ao longo 

das aulas quais foram os objetivos de aprendizagem que foram enfatizados pelo 

professor? Em que medida os compreenderam e trabalharam em função dos 

mesmos? (caso refiram que não explorar o modo como orientavam o trabalho 

deles) 

 

2- Que dificuldades sentiram ao longo das aulas, isto tendo em conta os objetivos 

definidos, e como é que o professor vos ajudou a ultrapassá-las? E que papel 

tiveram os vossos colegas no ultrapassar dessas dificuldades? E vocês que 

papel tiveram junto aos vossos colegas para que estes ultrapassassem as suas 

dificuldades? 

 

3- No decurso das aulas como caraterizam a dinâmica do trabalho (autonomia, 

colaborativo, ...) Quais foram os maiores desafios? 

 

4- Como foi a experiência de trabalhar em grupo? Que dinâmicas 

estabeleceram? Que papéis assumiram? 

 

5- Como foi a experiência de se avaliarem a vocês e/ou aos vossos colegas? 

que desafios? que dificuldades? Que importância teve para a vossa 

aprendizagem? E para os vossos colegas? 
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6- O que é que aprenderam com esta experiência e forma de trabalhar? Que 

vantagens lhe veem? E problemas?  

 

 


