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RESUMO 

Este Relatório foi concebido no âmbito do Estágio Profissional do segundo ciclo 

do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto e é intitulado “Viagem à Descoberta da 

Docência”. Tem como ponto de partida e base metafórica uma viagem marítima 

à descoberta de novos territórios para explorar. O documento está dividido em 

seis capítulos, sendo que o primeiro “Introdução” enquadra o conteúdo do 

presente Relatório. No segundo capítulo “Alvorada”, é realizada a caracterização 

da Professora Estagiária, da Escola Cooperante, do grupo de Educação Física 

e do Núcleo de Estágio. No capítulo três, “Expedição”, é relatado os 

entendimentos e conceitos tidos pela Professora Estagiária, assim como o 

trabalho desenvolvido com a turma residente e a turma partilhada, a atividade 

desenvolvida, o Desporto Escolar e as vivências ocorridas no 3º Período, com a 

pandemia. No quarto capítulo, “Instrumentos de Navegação”, são relevadas 

duas ferramentas que contribuíram para a realização desta jornada. No quinto 

capítulo, é apresentado o Estudo de Investigação sobre a evolução do feedback 

ao longo do ano letivo. No capítulo “Próximas Viagens”, é refletido sobre o ano 

que se sucedeu e sobre as expectativas para o futuro. E por último, são referidas 

a Bibliografia abordada no capítulo “Bibliografia”. 
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ABSTRAT 

This Report was conceived in the scope of a Practicum Training of the second 

cycle of studies in Teaching of Physical Education in Basic and Secondary 

Education of the Faculty of Sports of the University of Porto and is entitled 

“Journey to the Discovery of Teaching”. The starting point and metaphorical base 

is a sea journey to discover new territories to explore. The document is divided 

into six chapters, the first is the “Introduction” framing the content of this Report. 

In the second chapter "Dawn", the Student Teacher, the Cooperating School, the 

Physical Education group and the Practicum Group are characterized. In chapter 

three, “Expedition”, is reported the considerations and concepts held by the 

Student Teacher, as well as the work developed with the resident class and the 

shared class, the activity developed, School Sports and the experiences that 

occurred in the 3rd Period, with the pandemic. In the fourth chapter, “Navigation 

Instruments”, two tools are highlighted which contributed to the realization of this 

journey. In the fifth chapter, the Research Study on the evolution of feedback over 

the school year is presented. In the chapter “Next Trips”, it is reflected on the year 

that followed and on expectations for the future. And finally, the bibliography 

reported in the chapter “Bibliography” is referred to. 
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Esta Viagem percorrerá o Estágio Profissional (EP), no ano letivo 

2019/2020, na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas (EBSRF), 

integrado no 2º ano do Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

Sendo oriunda de uma terra com tradições marítimas e onde durante 

séculos foi ponto de partida e chegada dos Homens que fizeram parte dos 

Descobrimentos, pretendi fazer uma homenagem relatando a minha experiência 

como Professora Estagiária tendo como ponto de partida o Mar. 

O presente Relatório de Estágio (RE), no que diz respeito à sua estrutura, 

não está organizado pelas Áreas de desempenho, no entanto, ao longo dos 

capítulos foram abordados todos os aspetos a que eles dizem respeito. 

Assim sendo, o RE é composto por seis capítulos. O primeiro capítulo, a 

Introdução, dá a conhecer em traços gerais o conteúdo do RE, o segundo 

capítulo, com o nome “A Alvorada” dá o mote para o início da viagem, dando a 

conhecer a minha história e apresentando a “Nau” onde percorri esta viagem, 

assim com o Grupo de Educação Física (GEF), o Núcleo de Estágio (NE) e a 

Capitania. No terceiro capítulo, “A Expedição”, diz respeito à viagem 

propriamente dita. Aqui, início com um pequeno enquadramento relativamente a 

alguns conceitos e ideias com que iniciei o EP, apresento os meus alunos e as 

experiências que vivenciei tanto com eles, como no Desporto Escolar e na 

Atividade Escolar desenvolvida. Tal como indica o título, “Instrumentos de 

Navegação”, no quarto capítulo destaco dois “instrumentos” que foram 

essenciais para mim neste percurso. No quinto capítulo, realizo um estudo 

comparativo em relação ao feedback pedagógico no decorrer do EP. Para 

finalizar, o último capítulo, a conclusão, com o título “Próximas Viagens” onde 

reflito sobre o percurso feito e menciono as minhas expetativas para o futuro 

enquanto docente. 

Por isso subam a bordo! 
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2.1. A MARINHEIRA 

O meu nome é Sara Gomes Ferreira e nasci a 30 de janeiro de 1997, na 

cidade da Póvoa de Varzim, onde vivi até aos seis anos, quando me mudei para 

a freguesia da Junqueira, em Vila do Conde, onde vivo atualmente com os meus 

pais e a minha irmã mais nova. 

Desde sempre a atividade física e o desporto fizeram parte da minha vida, 

desde os jogos de futebol com os meus primos no jardim da casa dos meus avós 

maternos, as corridas de bicicleta na rua, as subidas as árvores até as correrias 

pelos campos que pertencem à minha avó paterna. 

Aos três anos a minha mãe inscreveu-me na escola de natação “A 

Taínha”, em Vila do Conde, onde andei até aos nove anos. Após a natação 

pratiquei dança, na vertente do hip-pop, até aos doze anos. Aos doze anos, por 

intermédio de uma amiga, descobri a modalidade da minha vida, o basquetebol, 

no Clube Desportivo José Régio, onde até hoje levo, orgulhosamente, o seu 

símbolo ao peito, quer como jogadora, quer como treinadora. 

Durante o meu percurso escolar, lembro-me de na Escola Primária passar 

os intervalos a saltar à corda, a saltar ao elástico, a jogar à apanhada, a saltar 

ao eixo, a subir e a descer o escorrega, entre outras brincadeiras tão importantes 

na vida de uma criança. 

Com a entrada no Ensino Básico a natação reentrou na minha vida 

através do Desporto Escolar, assim como no Secundário. Participava nos 

torneios de todas em modalidades e nas atividades extracurriculares. 

Mas nem sempre a Educação Física foi a minha disciplina favorita na 

Escola. A História e as Ciências da Natureza despertaram em mim também 

grande interesse, e levaram a que tivesse algumas dúvidas na escolha do curso, 

no ensino secundário. Porém, acabei por optar pelo Curso Científico 

Humanístico Ciências e Tecnologia por achar que no futuro me daria mais 

abertura para escolher o curso na faculdade. 

Fui estudar para a cidade onde nasci, para a Escola Secundário Eça de 

Queirós. Foi lá que considero ter tido a experiência mais enriquecedora a nível 
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desportivo, que me permitiu querer ingressar pelo mundo do desporto. Estava 

sempre desejosa e ansiosa que chegasse az hora da Educação Física. Dentro 

de mim cresceu o desejo de querer ser como os meus professores de Educação 

Física, de ter a oportunidade de assim como eles transmitirem valores e 

mensagens fundamentais de superação e empenho ao longo da vida. 

Mas a minha ida para o curso de Desporto esteve quase anulada devido 

a uma lesão no joelho no final do 1º período, no 12º ano. Tive que deixar de fazer 

Educação Física durante um período e meio e tive também que deixar de treinar. 

Inicialmente, desmoronei animicamente e até quis desistir, mas os meus pais, o 

meu professor de Educação Física e os meus treinadores deram-me força e mal 

tive autorização do médico comecei a preparar-me para os Pré-Requisitos da 

Faculdade. Quando chegou a altura dos Pré-Requisitos tentei não criar muitas 

expectativas uma vez que vinha de uma lesão, mas a minha persistência 

permitiu-me ultrapassar todos os testes de uma forma muito positiva. 

Realizei o 1º ano da Licenciatura no ISMAI e nesse ano decidi repetir os 

Pré-Requisitos para que fosse possível a minha transferência para a FADEUP. 

Mais uma vez os Pré-Requisitos correram bem e consegui entrar na Faculdade 

com que sonhara concluir os meus estudos. Com a finalização da Licenciatura 

decidi que queria continuar os meus estudos no Mestrado. A escolha não foi fácil 

porque era treinadora há dois anos e o Mestrado de Alto Rendimento também 

se mostrava interessante. Foi apenas no final da Licenciatura que comecei a 

ponderar a inscrição no Mestrado de Ensino de Educação Física, o que acabou 

por ser a minha escolha. 
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2.2. A NAU RODRIGUES DE FREITAS 

Antes de iniciar a viagem é importante a escolha da Nau onde vai ocorrer 
a grande aventura. A escolha não foi fácil, mas devido à sua reputação, a Escola 

Básica e Secundária Rodrigues de Freitas (EBSRF) foi uma das minhas 

primeiras opções. O trabalho desenvolvido com as crianças de baixa visão foi 

um dos factos que também me chamou a atenção para ser a minha escolha. 

Esta Escola pertence ao Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 

(AERF), que foi criado em 2008, e é hoje a escola sede deste agrupamento. O 

Agrupamento tem seis estabelecimentos educativos na sua rede de escolas, 

contemplando Jardim de Infância, Ensino Básico e Ensino Secundário, 

chegando um total de 1200 alunos. Quanto à oferta formativa, dispõe de três 

cursos Científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias, Socioeconómicas e 

Línguas e Humanidades), um curso Profissional, Turmas do Programa Integrado 

de Educação e Formação (PIEF) referentes ao 2º e 3º ciclo, Cursos de Português 

para Estrangeiros (PPT). Além desta oferta formativa, o Agrupamento com a 

parceria entre a Universidade Católica, a Santa Casa da Misericórdia e a 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) criou o Projeto Arco 

Maior, integrando os jovens desenquadrados de qualquer sistema de educação 

e formação, em percursos escolares e profissionais, assegurando uma formação 

e certificação equivalentes ao 6º/ 9º ano de escolaridade, dando assim resposta 

ao abandono escolar precoce dos jovens. 

Dada a heterogeneidade da população a nível socioeconómico, cultural e 

etário, além das ofertas educativas, o agrupamento dispõe ainda de recursos 

educativos, clubes, projetos e mantém parcerias e protocolos com diversas 

entidades, permitindo uma educação mais holística dos seus alunos. O 

agrupamento é ainda reconhecido por ser de referência para alunos portadores 

de deficiência visual e de multideficiência, contando com um conjunto de 

docentes e técnicos especializados, capazes de responder às diferentes 

necessidades, indo assim ao encontro do ideal de igualdade de oportunidade de 

sucesso, respeitando a individualidade de cada um, sem que com isso 

desrespeite o enquadramento social e normativo. 
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A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas foi criada em 1836 

(Decreto-Lei de 17 de Novembro). Em 1906 tinha a designação de Lyceu 

Nacional Central da 2.ª Zona Escolar do Porto e, por decreto de 9 de Setembro 

de 1908, a de Liceu D. Manuel II. Imediatamente após a implantação da 

República em Portugal, a 23 de Outubro de 1910, o governo provisório decretou 

a designação de Liceu Rodrigues de Freitas, em homenagem a José Joaquim 

Rodrigues de Freitas, político, jornalista e professor de Comércio e Economia 

Política na Academia Politécnica do Porto e eleito, em plena monarquia (1870), 

o primeiro deputado republicano português. 

Para além das suas grandes dimensões, o edifício é dotado de diversas 

infraestruturas, pouco habituais nas construções escolares da época, 

nomeadamente, um museu da ciência, um observatório meteorológico, diversos 

laboratórios de química, física e biologia, três ginásios, uma biblioteca, cantina e 

bar, para além de numerosas salas de aula e outros equipamentos. Em 1945, o 

estabelecimento de ensino regressou à designação de Liceu D. Manuel II e, após 

o 25 de Abril de 1974, assumiu definitivamente o nome atual: Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas. Em 2007, iniciaram-se obras de modernização da escola, 

concluídas em 2008. Dispõe, atualmente, de excelentes condições para um 

ensino de qualidade e afirmar-se no panorama educativo da cidade do Porto. 

Das instalações desportivas das EBSRF fazem parte: um pavilhão 

desportivo (PD), que permite a ocupação de duas turmas em simultâneo, dois 

campos exteriores (Ext) um ginásio central (GC) e um ginásio pequeno (GP). Os 

professores ocupam os espaços segundo o roulement disponível no início do 

ano. Estas instalações são partilhadas com o Conservatório de Música do Porto. 
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2.2.1. PESSOAL DE NAVEGAÇÃO: O GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A bordo da Nau, encontravam-se vários Departamentos e Grupos de 

Disciplinares que faziam com que fosse possível fazer chegar a Nau a portos 

conhecidos e rumo a novos destinos. 

O Grupo de Educação Física da EBSRF é composto por nove professores 

do quadro, sendo seis do grupo 620, dois do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino e três do sexo feminino do grupo 260. Ainda fazem parte deste grupo 

três docentes contratados do quadro de zona pedagógica, dois do sexo 

masculino e um do sexo feminino, do grupo 620. Estes docentes também 

lecionam na Escola EB 2/3 de Miragaia e no Arco Maior. As idades variam entre 

os 30 e os 64 anos. 

O primeiro contacto com o GEF decorreu na primeira reunião do 

Departamento de Expressões no início do ano letivo, a que se seguiu a reunião 

da área disciplinar. Esta reunião foi importante para traçar um primeiro plano 

sobre os objetivos para a disciplina. Foram acertados e esclarecidos alguns 

pontos sobre a planificação, regras e critérios de avaliação. 

Ao longo do ano, foi possível verificar que, provavelmente devido às suas 

formações iniciais, os professores tinham formas diferentes de intervir e de se 

posicionar em relação ao Ensino-Aprendizagem (EA), dificultando por vezes o 

trabalho em conjunto do GEF. Ainda assim, o Grupo conseguiu realizar uma 

Atividade Escolar e organizar novos critérios de avaliação para o 3º período 

devido à pandemia Covid-19, que levou alunos e professores a adaptarem-se a 

uma nova realidade. 

Apesar da minha pouca intervenção nas reuniões, consegui, de forma 

mais informal, através de conversas no intervalo, criar com alguns professores 

alguma ligação e partilhar algumas ideias. Considero que estes momentos mais 

informais se tornaram também importantes para esculpir a minha identidade 

como futura docente.  
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2.2.2. O NÚCLEO DE ESTÁGIO 

O NE da EBSRF era composto por 3 elementos: eu e mais dois 

estudantes estagiários (EE). 

Considero importante referir, antes de mais que apenas conheci os meus 

colegas quando o EP se iniciou, já que pertencíamos a turmas diferentes no 

primeiro ano de MEEFEBS. Apesar de não os conhecer, as primeiras 

impressões deixaram-me motivada e ansiosa para começar a colocar mãos à 

obra, tal como comento no Diário de Bordo: 

“Ao longo da semana, tive vários momentos de convívio e de trocas de ideias e 

perspetivas com os meus colegas de estágio e com a Professora Andreia, que 

a meu ver começam a unir o grupo, facilitando o sentimento de trabalho de 

equipa e de cooperação. Penso que será fundamental para obter sucesso ao 

longo do estágio manter este espírito!” – DB2: “Nervos à flor da pele!” de 16 a 

22 de setembro de 2019. 

Com o aumento da lista de tarefas iniciais, o NE foi perdendo fulgor, e 

ficou claro que o trabalho em conjunto era dificultado pelos diferentes objetivos 

que tínhamos para o EP. O estabelecimento do número de horas de lecionação 

foi logo uma situação conflituosa que marcou o início do ano letivo. 

A falta de coesão do grupo levou a que muitas vezes a turma partilhada 

saísse prejudicada porque não dávamos o nosso contributo máximo. Com a 

aproximação do início de aulas e no seu decorrer a falta de planeamento em 

conjunto das aulas da turma partilhada, refletiu-se no trabalho desenvolvido com 

os alunos. 

“Para além da ausência de trabalho de grupo entre o NE, a divergência de 

objetivos profissionais e de ideias, as diferentes maneiras de trabalhar, assim 

como alguns episódios que ocorreram ao longo do período, fragilizaram a 

relação que tinha com os meus colegas.” – Reflexão sobre o 1º Período 

Outro problema que surgiu foi devido ao pouco tempo que passávamos 

na Escola todos juntos, estando apenas nos intervalos entre aulas, o que não 

dava tempo para planear as aulas em conjunto. Ao longo do ano foram surgindo 

outras situações que deixaram o grupo fragilizado. 
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Para além da turma partilhada, o NE deveria desenvolver em conjunto 

trabalhos como Módulo de Estrutura de Conhecimento (MEC) do Planeamento 

Anual (PA), sebentas de estudo, reflexões sobre as observações de aulas, 

testes, entre outros. Estes trabalhos acabavam por ser realizados 

individualmente por cada um e só depois agrupados, o que levou a que muitas 

ficassem concluídos com pouco rigor e brio. 
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2.2.3. CAPITANIA 

O NE era comandado e supervisionado pela “Capitã-Mor” Professora 

Orientadora (PO) e da “Mestra” Professora Cooperante (PC), que tiveram um 

papel fundamental na manutenção da unidade do núcleo. 

A PO já nos vinha a acompanhar desde o 1º ano do MEEFEBS. Tinha 

lecionado uma das unidades curriculares que mais me surpreendeu, 

Profissionalidade Pedagógica. Inicialmente não consegui entender a essência 

da disciplina, mas no momento em que tive que enfrentar alguns problemas da 

profissão, ela foi substancial. Só quando vivenciamos o EP é que começámos a 

perceber alguns dos conceitos abordados como a Profissionalidade Docente. 

Nóvoa (2009) refere o quão importante é conhecer bem o que se ensina, 

aprender com os colegas mais experientes, perceber que as dimensões 

pessoais e as dimensões profissionais estão sempre interligadas, que o trabalho 

a nível coletivo e colaborativo deve ser privilegiado e quão é importante a 

transmissão de valores, a diversidade cultural e a inclusão social num universo 

em que junta tantas maneiras de ser e de pensar, a que chamamos escola. 

Apesar de durante o EP, não mantermos um contacto tão próximo como no 1º 

ano, a PO nunca deixou de nos incutir um pensamento crítico e reflexivo sobre 

o trabalho que estávamos a desenvolver. 

Para além da PO, a PC, a nossa “Mestra”, teve um papel fundamental no 

NE. Para além de ser uma excelente professora na Escola, foi também nossa 

Professora. Com ela, foi possível realmente aprender o que na faculdade só 

entendíamos teoricamente.  

Gostaria de destacar o profissionalismo, o perfeccionismo e a exigência, 

para além do gosto pela docência que a PC tentou nos transmitir ao longo do 

ano. 

 



 

 

 

 



 

3. A EXPEDIÇÃO 
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3.1. TODOS A BORDO! 

Nenhum estudante do 1º ano do MEEFEBS poderá idealizar o misto de 
sensações e sentimentos que são experimentados ao longo de um ano de 

estágio. Por mais que seja avisado pelos Professores ao longo de um ano ou 

que tenha criado expectativas com o que foi ouvindo e lendo de outros EE, é 

impossível descrever por palavras o que é vivenciado ao longo do EP. 

Após um ano a ser bombardeada com novas aprendizagens, conceitos e 

experiências, pensamos que estas bastaram para enfrentar um novo ano. É aí 

que o pano cai, a realidade se torna mais nítida e apercebemos que afinal o que 

aprendemos muitas vezes não chega. Surgem diversas situações em que nos 

temos que adaptar, muitas vezes a realidades que nem sequer imaginávamos 

que existiam. Apesar de ser importante adquirirmos conhecimentos sobre a 

organização e a gestão da aula ou sobre a planificação, foi no estágio que foi 

possível dar o primeiro passo para um fator muito importante na carreira de um 

professor, a experiência vivida crua e nua. Rodrigues (2015, p. 97) menciona 

que é a “experiência docente, o trabalho prático e direto na escola” que é origem 

“do conhecimento e saber profissional dos professores em formação”. 

Um dos aspetos que também considerei importante no EP foi a 

observação de outras aulas, quer dos outros EE, quer da PC e mesmo de outros 

professores da Escola, assim como a troca e partilha de opiniões sobre alguns 

assuntos e eventos que foram ocorrendo ao longo do ano. Esta partilha permitiu 

abrir novos horizontes e até consolidar ideias e conceções que tinha. 

“Depois da aula e de refletir com a PC, percebi que era necessário colocar mais 

elementos e mudar a estratégia de aplicação do exercício, em vez de ser por 

vaga utilizar o método de estações, onde cada grupo trabalha repetidamente 

num elemento e troca ao sinal do professor.” DB7: “Semana para (não) 

esquecer” – 19/10/2019 – 25/10/2019 

 

“Depois de conversar com a PC entendi que tenho que definir melhor as 

condicionantes das situações de jogo e adotar como estratégia, premiar os que 

conseguem completar os objetivos de cada exercício, através por exemplo de 

preenchimento de um quadro com pontuações.” DB8: 26/10/2019 – 03/11/2019 
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No início do EP sentia-me bastante preocupada com a minha relação com 

a turma residente, devido à proximidade das idades entre mim e os alunos. Na 

turma partilhada não me preocupava tanto porque os alunos eram bem mais 

novos e em anos anteriores já tinha treinado escalões com crianças. Apesar de 

ter tido contacto com equipas com escalões mais velhos, nunca o tinha 

vivenciado como treinadora principal. Conversando com alguns colegas do 

MEEFEBS, percebi que esta era uma preocupação que apoquentava a todos. 

Provavelmente a minha atitude e postura mais fechada na apresentação e o 

início das aulas deveram-se principalmente a este facto, mas rapidamente 

percebi que os alunos me respeitavam. 

A minha experiência como aluna nos ciclos básico e secundário, dizia-me 

que ser Professor de Educação Física (EF) não era só ensinar as regras, os 

regulamentos, as técnicas e as táticas das modalidades e desportos. Hoje sei, 

que ser Professor é “saber fazer-ser”, de forma a que haja uma formação integral 

do aluno (Patrício, 1993). Era isso que eu esperava ser para os “meus” alunos. 

A cada período foi possível reter novas aprendizagens e alargar os 

horizontes. A sensação é que ao final de cada período subimos uma escada ou 

um patamar. 

No primeiro período devido à nova situação que íamos ser submetidos e 

à inexperiência, o professor era sem dúvida o foco. Foi fulcral para entender a 

mecânica organizacional, como é que completávamos um plano de aula (Pa), as 

dúvidas constantes de como devemos agir, conhecer os alunos e no fundo 

conhecermos a nós próprios como professores. Em muitos momentos a 

intervenção da PC foi fundamental para percebemos qual a melhor estratégia a 

adotar, pois a observação e reflexão é uma parte fundamental da nossa 

aprendizagem como futuros docentes. 

No segundo período, com a organização já mais esclarecida e automática, 

as preocupações em relação ao papel do professor não deixaram de ser 

importantes, mas passaram para segundo plano, pois o aluno torna-se o ponto 

central da nossa intervenção. Neste período também senti que a relação com os 

alunos também se estreitou mais e tornámo-nos mais próximos.  
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Com a interrupção abrupta do 2º período e o decorrer do terceiro período 

em casa, apenas com contacto online com os alunos devido à pandemia Covid-

-19, as aulas tornaram-se totalmente diferentes. Perdemos o controlo do trabalho 

elaborado por cada aluno, uma vez que não nos encontramos junto deles. Para 

colmatar este facto, foram construídas grelhas de monitorização dos planos de 

treino e na turma partilhada. Também a cada duas semanas os alunos, da turma 

partilhada, deveriam realizar uma ficha de trabalho com um tema e era 

disponibilizada um texto de apoio para complementar a realização dessa mesma 

ficha. 
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3.2. AS TURMAS 

3.2.1. A ILHA 11ºANO 

A escolha da turma de cada estagiário foi feita em função da conjugação 

do horário de cada turma e da disponibilidade de cada estagiário, já que todos 

éramos atletas federados, para além de que eu e um dos colegas eramos 

treinadores de pelo menos uma equipa. Assim, como turma residente fiquei com 

um 11ºano. As aulas de EF foram lecionadas à terça-feira das 8h20 às 10h10 e 

à sexta-feira das 10h30 às 11h20. 

Após 15 dias a navegar, é chegado o dia de abordar a primeira ilha. Esta 

era habitada por 17 alunos, 9 do género masculino e 8 do género feminino. Os 

habitantes eram descritos como passivos e despreocupados em relação à 

disciplina, por isso o meu objetivo era mostra-lhes o valor da EF. 

O primeiro contacto foi realizado pela PC, de forma a aliviar possíveis 

hostilidades, mas o nervosismo e a ansiedade eram notórios e estavam à flor da 

pele. 

“Tudo está prestes a começar e o nervosismo e a ansiedade começam a 

aumentar. Sou a primeira a conhecer a turma que vou ter ao longo do próximo 

ano. Tenho tudo preparado e apontado para não me esquecer de nada, mas 

penso se, ainda assim, será suficiente.” – DB2: 16/09/19 – 22/09/19 

A primeira aula foi vital para começar a esculpir faces de cada um dos 

alunos, que apenas conhecia o nome no papel. Foi também importante para 

transmitir e partilhar algumas ideias, estabelecer regras nomeadamente acerca 

da assiduidade e pontualidade, da dispensa em casos de lesão ou doença, do 

vestuário adequado e permitido nas aulas, do comportamento adotado antes, 

durante e após as aulas e da adoção de uma postura adequado nos balneários, 

bem como a sua preservação, no que diz respeito à limpeza. 

De forma a descobrir os seus gostos, atividades preferidas, de onde 

vinham, quais as suas expectativas para o futuro, os alunos preencheram, na 

primeira aula, uma ficha biográfica. 

A partir da ficha biográfica foi possível conhecer um pouco melhor os 

alunos com que iria trabalhar. Os diferentes contextos familiares e sociais, o 
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baixo aproveitamento escolar da maioria dos alunos, os poucos alunos que têm 

EF como disciplina favorita e o baixo número de alunos praticantes de uma 

modalidade, levou-me a acreditar que as expectativas que estes alunos tinham 

perante a EF eram bastante baixas.  

A falta de empenho por parte de alguns alunos era refletida muitas vezes 

nos atrasos constantes, mas foi possível reverter esta situação aos poucos ao 

longo do ano, com a aplicação de algumas sanções. 

“A primeira aula da semana com o 11º ano iniciou-se com os habituais atrasos 

dos alunos ao primeiro tempo da aula.” - DB 6: 12/10/2019 – 18/10/2019 

Para tentar colmatar a falta de empenho, delineei algumas estratégias. 

Como no início do ano não conhecia bem os alunos, a PC contribuiu com 

algumas sugestões e ideias. Uma das primeiras estratégias foi dividir a turma 

por níveis de desempenho, na modalidade de Voleibol, no 1º Período, para que 

os alunos obtivessem sucesso nas tarefas propostas nas aulas, já que 

apresentavam diferentes níveis motores.  

“Esta aula serviu para mostrar que muito provavelmente terei que alterar a 

abordagem à modalidade, visto que tenho muitos alunos a diferentes níveis. A 

estratégia passará por agrupar os alunos por níveis, para que os que têm 

dificuldades trabalhem na melhoria das mesmas e os que estão mais avançados 

continuem a avançar na modalidade.” - DB 6: 12/10/2019 – 18/10/2019 

No 1º Período, tendo continuado no 2º Período, apliquei o Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa (MAC) com algumas nuances do Modelo de Ensino 

Desportivo (MED), na modalidade de Ginástica, onde foi abordado a Trave 

Olímpica e o Minitrampolim. Os alunos foram divididos por equipas, cada equipa 

tinha que eleger um capitão, escolher um nome e uma cor que os representasse 

e opcionalmente escolher uma mascote. Depois de os exercícios de cada aula 

serem explicados, os alunos tinham acesso a uma sebenta, na qual estavam as 

componentes críticas de elementos gímnico que deveriam realizar na Trave 

Olímpica e no Minitrampolim. Os alunos teriam que se ajudar uns aos outros 

dentro da sua equipa. No final de cada aula, cada equipa atribuía aos seus 

elementos uma pontuação que refletisse o trabalho realizado na aula. 

Infelizmente, apenas foi possível realizar duas aulas de cem minutos no 1º 
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Período devido ao roulement, duas no 2º Período, porque no final de janeiro 

fiquei doente durante duas semanas e também devido à interrupção precoce do 

período. Durante a minha ausência a PC lecionou as aulas que estavam 

planificadas. 

As restantes modalidades, como Resistência, Dardo, Barreiras e 

Velocidade, em Atletismo, Badminton e Andebol foram abordadas utilizando o 

Modelo de Instrução Direta. 

Com esta turma, foi possível também melhorar a minha capacidade de 

gestão de aula, uma vez que tive muitas vezes que adaptar exercícios planeados 

ao número de alunos que realizavam aula. 

“Como faltaram alguns alunos tive que reorganizar as equipas e colocar duas a 

jogar 4x4 e as outras duas a jogar 3x3.” - DB8 – 26/10/2019 – 03/11/2019 

Ao longo do ano, senti a necessidade de trazer alguma inovação às aulas. 

Assim, decidi colocar a meu favor as novas tecnologias, o que serviu também 

para tentar aumentar o interesse dos alunos na disciplina. A estratégia passou 

por introduzir regras e componentes técnicas e táticas das modalidades, através 

de apresentações e da visualização de vídeos, e também, da utilização do iPad 

para filmar a execução dos movimentos realizados pelos alunos, como por 

exemplo no Lançamento de Dardo, de forma a que tivessem noção dos 

movimentos que estavam a realizar. 
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3.2.2. A ILHA DOS PEQUENOTES 

A segunda ilha a visitar nesse dia foi a Ilha dos Pequenotes. Esta era 

habitada por vintes pequenos irrequietos, nove do género feminino e onze do 

género masculino, com idades compreendidas entre os 10 anos e os 12 anos. 

Entre eles existiam cinco meninos especiais, quatro que beneficiavam de 

medidas seletivas e um com medidas adicionais, sendo que um deles era de 

baixa visão e os restantes com problemas cognitivos. Havia ainda um aluno 

repetente do 6º ano. 

Estes pequenos habitantes mostraram ser bastante heterogéneos quer a 

nível do comportamento quer a nível motor, dificultando e desafiando-nos em 

todas as aulas. Havia ainda alguns elementos bastante conflituosos e que 

podiam tornar a aula um sucesso ou rapidamente torná-la um desastre. Por isso, 

o nosso trabalho como NE era mantê-los bastante ativos e com as transições de 

exercícios ou entre espaços o mais curtas possíveis. 

“Durante o circuito gímnico fiquei responsável pela ajuda do apoio facial 

invertido e devido ao nível avançado de alguns alunos na ginástica desafiei 

alguns a terminar em rolamento.” - DB8 – 26/10/2019 – 03/11/2019 

O trabalho de grupo do NE desenvolvido para a turma foi diminuto e teve 

como consequência o pouco desenvolvimento da turma em vários momentos. O 

facto de termos que lecionar as aulas dois a dois também não ajudou a que as 

horas despendidas à turma aumentassem, levando a um mau planeamento dos 

Pa e naturalmente a que as aulas não corressem sempre bem. As poucas horas 

que passávamos todos juntos na escola não chegavam para muitas vezes 

concluirmos o que deveríamos realizar, tendo muitas vezes que levar trabalho 

para casa, onde cada um fazia por si. 

“No que diz respeito à aula do 6ºA, penso que não correu muito bem. Primeiro, 

o núcleo preparou-a no dia, algumas horas antes da aula, o que me faz refletir 

que este é um ponto que como núcleo temos que melhorar. Segundo, senti que 

os três estagiários, tentando que os alunos cumprissem as regras e os objetivos 

da aula se atropelou, literalmente, tanto que quando me comecei a aperceber 

disso a meio da aula, coloquei-me um pouco de parte, uma vez que os meus 

dois colegas estavam os a dar um raspanete à turma. Na minha opinião este 

segundo ponto está relacionado com o primeiro, e tem a ver com a pouca 
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organização e definição dos objetivos que como professores estágios que 

partilham a mesma turma temos. Será um ponto a melhorar rapidamente.” - 

DB3: “Trabalho de equipa” 23/09/2019 – 29/09/2019 
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3.3. ATIVIDADES ESCOLARES 

Durante o ano letivo o Grupo de Educação Física organizou apenas uma 
atividade: o corta-mato. Esta decisão do grupo deveu-se ao ultimato feito à 

Direção da Escola devido à falta de renovação de material para que as aulas de 

EF decorressem com maior qualidade e à distribuição dos horários, que não 

tiveram em conta uma distribuição equitativa dos diferentes espaços pelo 

número de professores em cada tempo letivo, ao longo da semana. Todos estes 

problemas colocados pelo grupo, não são apenas deste ano letivo, mas sim, dos 

últimos anos. O NE contribuiu apenas no dia da prova. O corta-mato realizou-se 

na zona exterior da EBSRF e foi necessário marcar o percurso, situação 

realizada pelos professores responsáveis pelo evento. 

Neste dia realizei várias tarefas: desde organizar dorsais e colocar 

alfinetes, ajudar os alunos mais novos a afixar os dorsais nas camisolas, e 

organizar e distribuir as fitas a cada volta, juntamente com alguns elementos da 

Associação de Estudantes que vieram ajudar também. 

Achei bastante interessante o método das fitas para contar o número de 

voltas que cada aluno fazia. É um procedimento fácil para controlar o número de 

voltas sem que ocorra erros ou enganos. Não conhecia este método, mas ficará 

registado para futuros eventos. 
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3.4. DESPORTO ESCOLAR 

O grande objetivo do Desporto Escolar (DE) é proporcionar aos alunos 
acesso à prática desportiva regular com características competitivas e 

axiológicas, que para muitos alunos não estariam disponíveis fora da Escola. 

Para além de permitir o acesso à prática desportiva, é possível com o DE 

fomentar os hábitos de vida saudáveis, desenvolver as competências e 

capacidades específicas e colmatar tempos livres dos alunos na Escola. 

Segundo Cunha (2002) o DE deve ser desenvolvido de acordo com o 

Projeto Educativo (PE) da escola, sendo que no AERF também os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais são incluídos. É assim, um instrumento com 

contributo específico na conquista das metas e objetivos do AERF. 

Estando contemplado nas normas orientadoras do EP, o 

acompanhamento ativo de uma modalidade no DE, por parte do EE, dispus-me 

a acompanhar a modalidade de Goalball. A escolha foi influenciada pela 

novidade incutida na modalidade, uma vez que apenas conhecia de ver nos 

Jogos Paralímpicos e do pequeno contacto que tive na Licenciatura. 

A presença de uma modalidade específica para cegos é muito importante 

numa escola de referência como a EBSRF, com uma população de alunos 

cegos. Segundo Castro (1993) as pessoas cegas têm tendência a não se 

predispor para a atividade física, levando a que sejam menos capazes 

fisicamente comparando como as pessoas normovisuais. É claro que existem 

vários fatores que pesam nesta menor capacidade, entre eles a falta de apoios, 

a insegurança, entre outros. A prática regular de exercício físico é assim 

fundamental para que melhorem a capacidade funcional e combatam a fadiga, 

reflexo de um baixo consumo máximo de oxigénio (Castro, 1993). 

Mas para estes meninos, o Goalball não era apenas o momento de prática 

de exercício físico, era também a oportunidade para esquecerem as dificuldades 

que a vida lhes proporcionava e terem a possibilidade de se divertirem e 

conviverem, aprendendo valores e sentimentos que só o desporto e a 

competição podem suscitar, adocicando-lhes a vida. 
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Estas experiências eram perfeitamente visíveis nos momentos de 

competição, quando recebiam outras escolas ou visitávamos alguma. 

Infelizmente apenas ocorreram duas vezes, devido à ausência e substituição do 

professor responsável durante o 1º Período e depois devido à interrupção das 

atividades letivas devido ao Coronavírus. 

A minha participação no DE foi muito importante também porque fez com 

que me aproximasse de um dos alunos da turma residente que trazia vários 

conflitos no decorrer das aulas e que fazia parte da equipa. Penso que foi 

importante porque o contributo dele na aula mudou e a sua participação tornou-

se mais positiva. 

 

 



 
27 

3.5. TEMPESTADE À VISTA 

Em março rebenta uma tempestade que já vinha a ameaçar estoirar sobre 
as nossas cabeças. Portugal registava os primeiros casos de pessoas infetadas 

com um novo vírus, que tinha sido no início do ano descoberto e que iria afetar 

todas as sociedades e a vida tal como a conhecíamos. Com o grande aumento 

de casos foi então decretado, para todo o país, o estado de pandemia e fomos 

obrigados a rumar a casa.  

Os dias que antecederam o rumo a casa foram vividos com muito stress 

e incerteza. Pensando nos nossos alunos, o NE decidiu antecipar e realizar 

todas as avaliações possíveis nos últimos dias na Escola, para que na Avaliação 

Final não faltassem muitas componentes. Contudo, devido à falta de espaços 

físicos e temporais, algumas componentes de avaliação não foram realizadas, 

como por exemplo, o teste teórico. O que levou a que individualmente para a 

turma residente e em conjunto, para a turma partilhada, houvesse a necessidade 

alterar as ponderações das grelhas de avaliação de cada uma das turmas, de 

acordo com o que tinha sido avaliado e ter em atenção especial as notas finais 

dos alunos, sempre com a incerteza de que seria ou não a última avaliação do 

ano letivo, de modo a não prejudicar os alunos. 

Ainda antes de começar o 3º Período e após começarem a ser conhecidas 

as medidas adotadas pelo Ministério da Educação para o 3º Período, o NE 

começou a pensar e a definir algumas estratégias que viria a pôr em prática. 

Posteriormente, em reunião de área Disciplinar, essas medidas foram utilizadas 

pelos docentes e aplicadas nas diferentes turmas. O trabalho adotado em cada 

turma residente e na turma partilhada foi bastante semelhante, estando 

adaptado aos níveis escolares. O NE utilizou as ferramentas fornecidas pela 

escola como a plataforma Moodle e Jitsi-Meet. Foi assim implementado um 

plano de treino semanal elaborado pelos EE e uma grelha de monitorização que 

os alunos deveriam preencher com o trabalho que iam realizando ao longo da 

semana e apontarem dúvidas em relação a algum exercício. Nas aulas 

síncronas, para além de esclarecermos dúvidas em relação ao plano de treino, 

na turma partilhada corrigíamos e debatíamos sobre o assunto de uma ficha de 

trabalho que os alunos tinham que realizar de duas em duas semanas e 
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falávamos sobre as modalidades e assuntos abordados nas aulas de EF do 

programa implementado pelo Governo na RTP Memória, “Estudo em Casa”. Na 

turma residente, todas as semanas sugeríamos um filme com temática 

desportiva e na semana seguinte debatíamos sobre o assunto do filme. 

 

 



 

 

4. OS INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO 
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4.1. PLANEAMENTO 

A planificação do ano letivo é um dos momentos mais importantes na 
organização e gestão do ensino da disciplina de Educação Física, qualquer que 

seja o método utilizado. É assim importante definir os objetivos e as estratégias 

de forma a que a formação educativa e o processo de EA sejam eficazes. 

Na disciplina de Educação Física a planificação depende da definição do 

roulement, da planificação das modalidades a abordar em cada ciclo de ensino 

e dos programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação, sendo possível 

realizar uma planificação a três níveis: PA, Unidade Didática (UD) e Pa (Bento, 

2003). Citando Bossle (2002) “o planeamento de ensino propriamente dito, se 

expressa na organização intencional do professor para atender as necessidades 

do quotidiano escolar, pode ser subdividido em plano de disciplina, ou de curso, 

que é o plano que se faz para um ano ou se mestre; o plano de unidade, que é 

o planeamento de um item ou tópico de um programa (unidade de trabalho); e o 

plano de aula, que nada mais é do que um detalhamento do plano de ensino 

para a prática da sala de aula”. 

Com a prática entendi que nenhuma destes três níveis de planificação é 

estanque e devem serem ajustados ao nível dos alunos, sempre que necessário. 

A nível anual, o PA foi inicialmente dificultado pelo atraso da divulgação 

do Roulement. Sem este documento, nas primeiras aulas deambulávamos de 

espaço em espaço de aula. Considero este documento bastante importante 

porque é a base para os restantes documentos. Ajuda a estabelecer o tamanho 

das UD em função dos espaços que temos, e por consequência, a perceber o 

quanto podemos ser extensivos numa modalidade. Por exemplo, se tivermos 

apenas cinco aulas de uma modalidade não podemos abordar com qualidade 

determinados conteúdos que com doze aulas. 

Uma das dificuldades que senti, relacionou-se com a construção de 

algumas UD, no estabelecimento de conteúdos que poderia abordar, assim 

como na sua organização de forma racional e mais eficaz. 

Em relação ao Pa, a construção da estrutura foi realizada com as 

indicações da PC. Após correções e ajustes necessários, a estrutura adaptada 
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mostrou-se bastante eficaz e completa. Rapidamente era possível consultar 

várias informações como UD, número da sessão, função didática, material, 

objetivos, parte da aula, objetivos comportamentais, situações de aprendizagem, 

componentes críticas e tempo de aula. A maior dificuldade foi planear os 

exercícios, adaptados ao nível da turma, nalgumas das modalidades. 

Em relação à turma partilhada, surgiram vários problemas a nível do 

trabalho de grupo. A elaboração atrasada das UD dificultou a elaboração dos 

planos e tornou por vezes a abordagem de alguns conteúdos confusa e 

desordenada. 
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4.2. OBSERVAÇÃO DE AULAS 

Observar foi um elemento fundamental para o meu crescimento como 
futura docente. Observar as aulas dos meus colegas, da PC, dos restantes 

professores do Grupo e dos professores do programa “Estudo em Casa”, deu 

tema para bastantes conversas e reflexões ao longo do ano. 

A Observação é descrita por Serafini & Pacheco (1990, p. 2) , “enquanto 

processo, corresponde a um ato de atenção que consiste na recolha, codificação 

e interpretação de dados, fazendo parte de processos mais globais” e que 

“desempenha um papel de regulação no processo de tomada de decisões de um 

professor”. Neste sentido, os autores defendem que a utilização da Observação 

como estratégia de formação de professores compreende três pressupostos: 

• Aprender a observar para aprender a ensinar; 

• Aprender a observar para aprender a investigar; 

• Aprender a observar par aprender a ser um professor reflexivo. 

Durante o EP considero que decorreram dois tipos de Observação de 

Aulas: uma formal e uma informal. A formal diz respeito à observação que 

decorreu no âmbito das Normas Orientadores do EP, enquanto a informal que 

foi ocorrendo ao estar presente nas aulas dos EE e da PC e que mais contribuiu 

para o meu crescimento como docente. No entanto, no meu entendimento, a 

diferenciação da Observação dá-se no momento em que ocorre a reflexão da 

mesma. Apesar de em ambas as situações, haver reflexão a posteriori, com os 

outros EE e com a PC, quando se realizava observações marcadas, a reflexão 

era muito baseada no que era preenchido na grelha de observação de cada 

período acabando por limitar os feedbacks (FB) transmitidos ao que estava 

apontado. 
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5.1. RESUMO 

A capacidade de comunicação é extremamente importante para o processo de 
Ensino-Aprendizagem ser eficaz, sendo que Harari (1995), (citado por Rosado & 

Mesquita, 2015, pp. 74 - 75) considera que “a eficácia do processo de Ensino-

Aprendizagem depende da capacidade de conciliar o conhecimento específico 

com as estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação 

dos conteúdos”. Assim, torna-se importante que o professor domine e conheça 

o feedback, para que consiga informar o aluno sobre o seu desempenho numa 

determinada tarefa motora. O presente estudo tem como objetivo perceber qual 

a evolução dos tipos de feedback, emitidos pela Professora Estagiária, ao longo 

do ano letivo. Foram recolhidos dados ao longo de doze aulas, numa turma de 

11ºano, nas modalidades de voleibol e andebol, no 1º e 2º períodos, 

respetivamente. Após a gravação de cada aula, foram transcritos e analisados 

os dados obtidos. De seguida, foi utilizada uma adaptação da ficha de 

observação apresentada por Sarmento et al. (1993), no Sistema de Observação 

do Feedback Pedagógico, de forma a realizar uma análise multidimensional, 

uma vez que o feedback pedagógico é caracterizado a partir das dimensões do 

Objetivo, da Direção e da Afetividade. Os dados obtidos foram submetidos a 

tratamento estatístico em Excel. Deste estudo foi possível concluir que dos tipos 

de feedbacks, no discurso da Professora Estagiária dominam os feedbacks 

prescritivos, individuais e positivos, que refletem o cuidado de serem feitas 

correções individualmente, com transmissão das componentes críticas das 

habilidades motoras, mantendo os alunos empenhados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

FEEDBACK 
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5.2. ABSTRAT 

Communication skills are extremely important for the Teaching-Learning process 
to be effective, and Harari (1995), (cited by Rosado & Mesquita, 2015, pp. 74 - 

75) considers that “the effectiveness of the Teaching-Learning process it 

depends on the ability to reconcile specific knowledge with teaching strategies 

and the use of specific techniques for presenting content ”. Thus, it is important 

for the teacher to master and know the feedback, so that he can inform the 

student about his performance in a particular motor task. The present study aims 

to understand the evolution of the types of feedback, issued by the Student 

Teacher, throughout the school year. Data was collected over twelve classes, in 

a class of 11th grade, in the modalities of volleyball and handball, in the 1st and 

2nd periods, respectively. After recording each class, the data obtained was 

transcribed and analyzed. Then, an adaptation of the observation form presented 

by Sarmento et al. (1993), in the Pedagogical Feedback Observation System, in 

order to perform a multidimensional analysis, since the pedagogical feedback is 

characterized from the dimensions of the Objective, the Direction and the 

Affectivity. The data obtained was submitted to statistical treatment in Excel. 

From this study it was possible to conclude that the types of feedbacks, in the 

speech of the Student Teacher, prescriptive, individual and positive feedbacks 

dominate, which reflect the care of making corrections individually, with 

transmission of the critical components of motor skills, keeping students 

engaged. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; PRACTICUM TRAINING; FEEDBACK 
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5.3. INTRODUÇÃO 

A ideia inicial de realizar o presente estudo, sobre a evolução do FB ao 
longo do ano letivo, surgiu durante as experiências da unidade curricular de 

Didáticas Específicas de Desporto I, no 1º ano do MEEFEBS. Após reflexão e 

definição de alguns pontos no Projeto de Estágio, juntamente com a necessidade 

de colmatar o que acreditava ser um dos meus pontos fracos, parti à exploração 

deste tema. 

O FB é um instrumento de comunicação utilizado pelos professores de 

forma a valorizar o processo de EA. Este tem o poder de fornecer aos alunos, 

juntamente com a prática, informações que permitem desenvolver e aperfeiçoar 

as habilidades psicomotoras (Sequeira & Rodrigues, 2017; Ugrinowitsch et al., 

2008). Para além de informar o aluno sob a sua performance, o feedback 

também pode ter um papel importante no reforço psicológico, uma vez que se 

tornar um meio de motivação para o aluno (Quina et al., 1998). 

Rosado & Mesquita (2015) descrevem que uma das maiores carências na 

qualificação do FB é a dificuldade em diagnosticar os erros cometidos pelos 

alunos. Esta falha advém da falta de domínios do conteúdo por parte do 

professor. Torna-se assim importante o professor ter “cultura profissional” 

contruída na base da investigação e reflexão da prática profissional e constituída 

por conhecimentos, técnicas, linguagens, valores e destrezas (Alonso, 1988). 

Piéron e Delmelle (citado por Rosado & Mesquita, 2015, p. 83) 

sequenciam os comportamentos que o professor deve adotar na emissão do FB: 

“observação e identificação do erro na prestação, tomada de decisão (o 

professor decide se deve ou não reagir, e se reagir deve encorajar o aluno), FB 

pedagógico informativo, observação das mudanças no comportamento motor do 

aluno e por fim, eventual observação de uma nova tentativa do gesto e 

ocorrência de um novo FB pedagógico”. 

De forma a que se torne mais eficaz é fundamental realizar, segundo 

Siedentop (1991) o ciclo de FB. Ou seja, após o professor emitir o FB pretendido 

deve conferir se obteve o efeito solicitado. De forma a que seja aumentado a 
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eficácia deste, o autor afirma que é necessário que seja efetuado logo após a 

execução. 

Sarmento et al. (1993) define que o feedback pedagógico pode ser 

observado a partir de um sistema com quatro dimensões e cada dimensão é 

composta por uma lista de categorias. Este sistema permite realizar uma análise 

quantitativa e multidimensional do feedback utilizado pelo professor. 

Assim a dimensão Objetivo é composta pelas categorias FB avaliativo, 

quando “o professor reage à prestação emitindo um simples juízo ou apreciação 

dessa execução sem qualquer referencia à sua forma”, FB prescritivo quando “o 

professor reage à prestação do aluno informando-o da forma como deverá 

realizar a execução seguinte, ou ainda, a forma como a deveria ter realizado”, 

FB descritivo, quando “o professor descreve a prestação, informa o executante 

da forma como o realizou” e FB interrogativo, quando “o professor interroga o 

executante acerca da prestação motora do aluno”. 

Em relação à dimensão Forma é formada pelas categorias FB auditivo, 

quando “a reação do professor manifesta-se, exclusivamente, de forma oral”, FB 

visual, quando “a reação do professor manifesta-se através de uma forma não 

verbal, como sejam as formas gestuais de aprovação, desaprovação ou de 

demonstração”, o FB quinestésico quando “a reação do professor à prestação 

do aluno manifesta-se sob a forma de contacto ou manipulação corporal do 

aluno” e FB misto, quando “a reação do professor à prestação do aluno inclui, 

pelos menos, duas das formas descritas acima”. 

Relativamente à dimensão da Direção, é emitido o FB individual quando 

“a reação do professor à prestação dirige-se, apenas a um aluno”, o FB grupo 

quando “a reação dirige-se a mais de um aluno mas não à totalidade da turma” 

e o FB classe quando “a reação à prestação dirige-se à totalidade dos alunos da 

turma”. Por último a dimensão da Afetividade, com apenas duas categorias, o 

FB positivo, “reação do professor à prestação do aluno que exalta, elogia, 

encoraja, essa prestação, cuja intervenção se apresenta sob a forma de 

expressão gramatical positiva” e FB negativo que diz respeito à “reação do 

professor à prestação do aluno que denigre essa prestação, cuja intervenção se 

apresenta sob a forma de expressão gramatical negativa”.  
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5.4. METODOLOGIA 

O presente estudo tem como objetivo entender e analisar a evolução dos 
tipos de feedback, emitidos pela Professora Estagiária, ao longo do ano letivo. 

O estudo insere-se numa abordagem metodológica quantitativa, onde é 

realizada uma análise multidimensional do FB, em determinados períodos de 

tempo, em duas modalidades coletivas. 

A recolha de dados foi realizada através da gravação de voz por um 

dictafone de telemóvel, numa turma de 11º ano, durante seis aulas da unidade 

didática de voleibol e em seis aulas da unidade didática de andebol, no 1º e 2º 

Períodos respetivamente. Posteriormente foi adaptado o Sistema de 

Observação do Feedback Pedagógico, Sarmento et al. (1993), tendo sido 

observadas as categorias apresentadas na ficha de observação (Anexo 1). 

O procedimento de tratamento de dados fez-se através da caracterização 

estatística de frequências absolutas e relativas e da média global de cada 

período. 
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5.5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a recolha e tratamento de dados é importante refletir sobre os 
resultados obtidos. 

FB: Direção 

1º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=31 N=35 N=31 N=62 N=51 N=35 

n f n f n f n f n f n f 
Individual 24 77,4 29 82,9 22 71,0 50 80,6 44 86,3 33 94,3 

Grupo 5 16,1 1 2,9 8 25,8 7 11,3 7 13,7 1 2,9 
Turma 2 6,5 5 14,3 1 3,2 5 8,1 0 0 1 2,9 

Quadro 1 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Direção no 1º Período na modalidade de voleibol 

FB: Direção 

2º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=22 N=20 N=31 N=31 N=33 N=42 

n f n f n f n f n f n f 
Individual 19 86,4 18 90,0 25 80,6 26 83,9 30 90,9 32 76,2 

Grupo 3 13,6 2 10,0 6 19,4 3 9,7 3 9,1 7 16,7 
Turma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,5 0 0,0 3 7,1 

Quadro 2 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Direção no 2º Período na modalidade de andebol 

Assim, analisando os dados relativos à dimensão Direção é possível 

verificar nos Quadro 1 e 2 que nas doze aulas há uma dominância dos FB 

individuais. Os FB à turma são os menos emitidos, principalmente no 2º Período. 

Tal como refere Rosado (citado por Rosado & Mesquita, 2015, p. 90) o 

feedback individual é emitido pelo professor em maior quantidade devido à 

necessidade que o professor tem de individualizar as correções. Também 

menciona que os FB de grupo podem ser utilizados de forma a usar o 

comportamento de um aluno como exemplo para os outros. No caso do estudo, 

verifica-se que ocorrem mais FB ao grupo no 1º Período devido à organização 

da própria aula, uma vez que os alunos foram organizados na maioria dos 

exercícios por níveis de desempenho. 
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FB: Objetivo 

1º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=31 N=35 N=31 N=62 N=51 N=35 

n f n f n f n f n f n f 
Avaliativo 5 16,1 9 25,7 7 22,6 9 14,5 6 11,8 8 22,9 
Prescritivo 16 51,6 16 45,7 18 58,1 27 43,5 22 43,1 9 25,7 
Descritivo 1 3,2 8 22,9 6 19,4 13 21,0 14 27,5 11 31,4 

Interrogativo 9 29,0 2 5,7 0 0,0 13 21,0 9 17,6 7 20,0 

Quadro 3 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Objetivo no 1º Período na modalidade de voleibol 

FB: Objetivo 

2º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=22 N=20 N=31 N=31 N=33 N=42 

n f n f n f n f n f n f 
Avaliativo 5 22,7 4 20,0 5 16,1 5 16,1 4 12,1 4 9,5 
Prescritivo 7 31,8 8 40,0 11 35,5 11 35,5 14 42,4 17 40,5 
Descritivo 6 27,3 6 30,0 8 25,8 8 25,8 10 30,3 13 31,0 

Interrogativo 4 18,2 2 10,0 7 22,6 7 22,6 5 15,2 8 19,0 

Quadro 4 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Objetivo no 2º Período na modalidade de andebol 

Em relação ao Objetivo, o FB prescritivo é o que é emitido com maior 

frequência ao longo dos dois períodos (Quadro 3 e 4). Em relação ao FB 

descritivo, em ambas as situações, acontece um aumento gradual. No FB 

interrogativo, no 1º Período ocorreu uma variação de valores com um pico na 

quarta aula. O FB avaliativo é mais utilizado no 1º Período. 

A ocorrência de grande número de FB prescritivo deve-se ao facto de a 

tentativa do professor dar informações de forma a que o aluno saiba o que fazer 

para melhorar as suas habilidades (Rosado & Mesquita, 2015), fornecendo 

componentes críticas (Sequeira & Rodrigues, 2017), “Tens que colocar a bola 
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alta”,1 “Tens que colocar a bola a ressaltar mais perto do teu colega”2. “Tens que 

colocar a bola a ressaltar mais perto do teu colega”3. Já a emissão de FB 

descritivo dá ao aluno informação do que fez (Rosado & Mesquita, 2015), “Estás 

a bater a bola perto da tua cara”4, “Voltaste a colocar o cotovelo aqui em baixo”5. 

FB: 
Afetividade 

1º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=31 N=35 N=31 N=62 N=51 N=35 

n f n f n f n f n f n f 

Positivo 31 100,
0 29 82,9 20 64,5 54 87,1 44 86,3 26 74,3 

Negativo 0 0,0 6 17,1 11 35,5 8 12,9 7 13,7 9 25,7 

Quadro 5 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Afetividade no 1º Período na modalidade de voleibol 

FB: 
Afetividade 

2º Período 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
N=22 N=20 N=31 N=31 N=33 N=42 

n f n f n f n f n f n f 
Positivo 18 81,8 14 70,0 24 77,4 25 80,6 25 75,8 25 59,5 
Negativo 4 18,2 6 30,0 7 22,6 6 19,4 8 24,2 17 40,5 

Quadro 6 Frequência Absoluta e Frequência Relativa dos Feedback em relação à dimensão 
Afetividade no 2º Período na modalidade de andebol 

No que diz respeito à dimensão da Afetividade (Quadro 5 e 6), os FB 

negativos tem um acrescimento à medida que as aulas vão avançando, ainda 

que os FB positivos sejam os mais utilizados na totalidade das aulas. 

Relativamente à utilização dos FB negativos Rosado (citado por Rosado 

& Mesquita, 2015, p. 89) alude que a sua utilização se deve ao facto de o 

professor se concentrar nos erros realizados. Este será um erro a corrigir no 

 

 

1 Transcrição da gravação da aula nº 3 do 1º período na modalidade de voleibol. 
2 Transcrição da gravação da aula nº 3 do 2º período na modalidade de andebol. 
3 Transcrição da gravação da aula nº 3 do 2º período na modalidade de andebol. 
4 Transcrição da gravação da aula nº 4 do 1º Período na modalidade de voleibol. 
5 Transcrição da gravação da aula nº 5 do 2º período na modalidade de andebol. 
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futuro, de forma a evitar a criação de um mau clima na turma e haver um aumento 

de motivação dos alunos em relação às aulas. 

Feedback Pedagógico 

1º Período 

6 aulas 

M±DP 

2º Período 

6 aulas 

M±DP 

Direção 

Individual 83,2±5,7 84,3±2,6 

Grupo 11,5±3,6 13,3±0,9 

Turma 5,3±3,1 2,4±1,6 

Objetivo 

Avaliativo 17,9±4,5 16,1±3,5 

Prescritivo 43,1±7,0 37,7±2,8 

Descritivo 20,9±7,1 28,0±1,5 

Interrogativo 18,1±6,2 18,1±3,0 

Afetividade 
Positiva 84,4±8,1 74,3±4,5 

Negativa 15,6±8,1 25,7±4,5 

Quadro 7 Emissão do Feedback em cada Período 

Analisando o Quadro 7 com os resultados da média e desvio padrão da 

recolha de dados, é possível constatar que em ambos os momentos se 

destacam, percentualmente, os feedbacks individuais, os prescritivos e os 

positivos. 

Comparando com o estudo realizado por Sequeira & Rodrigues (2017), 

em relação à dimensão do Direção, o FB individual é o mais utilizado (91,0%), 

enquanto que o FB de grupo (7,0%) e coletivo (2,0%), tendo como justificação o 

estilo de ensino aplicado. Relativamente à dimensão do Objetivo os valores 

também corroboram os valores do presente estudo, com a exceção dos valores 

do FB interrogativo que se apresentam um pouco mais altos. O FB prescritivo é 
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o mais empregue (66,96%), seguido pelo FB descritivo (13,90%) o avaliativo 

negativo (6,51%), o interrogativo (6,44%), finalizando com o avaliativo positivo 

(6,25%). 
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5.6. CONCLUSÃO 

Com este estudo penso ter atingido todos os objetivos propostos, de 
forma a que no futuro as minhas intervenções perto dos alunos sejam mais 

eficazes. Assim, neste estudo foi percetível que tenho vários pontos a melhorar 

na emissão do feedback. 

O destaque para a emissão de FB prescritivo, individual e positivo deve-

se ao facto de, em primeiro lugar, ter cuidado de antes de cada aula preparar-

me bem, estudando as componentes críticas de cada habilidade motora 

abordada, quer através da leitura quer pela visualização de vídeos das 

habilidades. E em segundo, tal como refere Rosado (citado por Rosado & 

Mesquita, 2015, pp. 89-90) houve uma preocupação em garantir que as 

correções fossem dadas individualmente e de forma a que os alunos não 

desmotivassem e se mantivessem empenhados. 

O estudo apresenta algumas limitações, a nível da quantidade de material 

recolhido, com um número pequeno de aulas gravadas. A recolha de dados 

apenas foi possível realizar no 1º e 2º Períodos devido à pandemia que fez com 

que as escolas passassem para o ensino à distância no 3º Período e onde não 

era possível realizar aulas onde fossem abordadas modalidades práticas. 
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É chegado o último capítulo do RE, mas nem por isso o mais fácil. É o 

momento de refletir e tirar elações sobre os acontecimentos desta longa viagem. 

A Nau teve que partir mais cedo, para que ninguém ficasse doente. O ano 

ficou por terminar na Escola e por isso, hoje sinto que um ciclo não foi encerrado. 

Ainda assim, durante EP foi possível ver desenvolver-se o “eu” 

profissional, moldado pelos conceitos que nos foram transmitindo ao longo 

destes dois últimos anos de formação. Não será possível esquecer este EP, quer 

pelos momentos fantásticos e pelos momentos angustiantes por que passei. A 

primeira ida à escola, o primeiro dia em que conhecemos a PC, a primeira vez 

que vemos os nossos alunos, a primeira aula que damos, são todos momentos 

que sempre me farão sorrir com deleite, mas os momentos em que parecia que 

tudo estava mal e que nada ia correr bem, também servirão para refletir e um dia 

mais tarde recordar. Um ano passou deste o primeiro dia e não consigo 

quantificar o quão realizada me senti ao vivenciar esta experiência. 

O EP foi repleto de novas jornadas e aprendizagens que serviram para as 

próximas viagens pelo mundo da docência. O percurso não foi fácil, houve 

muitos momentos de passagem calmas e agradáveis, mas também houve 

momentos de grande tempestade e de revolta, em que os monstros surgiram 

para assombrar os pensamentos. 

Não sei o que o futuro reservará para mais uma futura docente desejosa 

de contribuir para a Educação e para um futuro melhor, mas estarei pronta para 

partir à descoberta de novas viagens. 
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ANEXO I Ficha de Observação (Sarmento, 1993) 

Avaliativo Prescritivo Descritivo Interrogativo 
Aluno Grupo Turma Aluno Grupo Turma Aluno Grupo Turma Aluno Grupo Turma 
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

 


