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RESUMO 
 

Este relatório apresenta o primeiro contacto, enquanto professor de 

Educação Física (EF), no âmbito do Estágio Profissional (EP), numa escola 

portuguesa. 

O estágio é, sem dúvida, o ponto fulcral da formação do docente, na medida 

em que permite ao futuro professor contactar com a realidade que fará parte da 

sua vida durante longos e largos anos. Desta forma, o relato, como não podia 

deixar de ser, é feito na primeira pessoa, desde a sua formação até à prática em 

contexto escolar.  

O relatório encontra-se dividido em partes, sendo a Introdução e a 

Conclusão e Perspetivas Futuras, o ponto de partida e o ponto de encerramento 

respetivamente. O Enquadramento Pessoal e Institucional que se divide em duas 

partes. A primeira refere o lado pessoal e a formação adquirida pelo estagiário e 

a segunda remete para a caracterização do contexto onde o estágio decorreu. 

Por fim, a Realização da Prática Profissional que acaba por ser a parte mais 

importante deste relatório, aí são relatadas todas as experiências vividas em 

contexto escolar, a planificação, a avaliação, a gestão de aula, as dificuldades e 

os problemas encontrados, assim como as conquistas alcançadas. No fundo, 

tudo o que faz parte do processo ensino-aprendizagem.  

Em suma, este relatório constitui uma reflexão baseada na experiência 

pessoal que foi o primeiro contacto com a realidade, nesta última etapa de 

formação para o desempenho de funções enquanto docente de Educação 

Física.  
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 ABSTRACT 
 

This report presents the first contact of being a professor of physical 

education, during the professional internship in a Portuguese school. 

The internship is, without a doubt, the most important step in the formation 

of the professor, because it allows the future teacher to contact with the reality 

that is going to be a part of his life for many years. Thus, the report is narrated by 

me, the future professor, since the beginning of the formation until the actual 

practice in a school environment. 

This report is divided into parts, them being the introduction and conclusion 

and future perspectives, the starting point and ending point, respectively. The 

personal and institutional framework is divided into two parts. The first one talks 

about the personal side and the formation that is acquired by the intern and the 

second one sends us to the characterization of the context where the internship 

happened. Lastly, the realization of the professional practice, that ends up being 

the most important part of this report, is where all the experiences lived in the 

school environment, the planification, the evaluation, the class management, the 

difficulties and the problems, as well as the achievements are narrated. Basically, 

everything that is a part of the learning process. 

In conclusion, this report is a reflection based on the personal experience 

that was the first contact with the reality in this last step of formation to become a 

physical education teacher. 

 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

PEDAGOGICAL PRACTICE, AVALIATION, MOTIVATION. 
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1. Introdução 
 

A elaboração deste relatório insere-se na unidade curricular de Estágio 

Profissional presente no 2.º ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundários da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Este pretende retratar as vivências do Estudante Estagiário (EE) no que 

diz respeito à sua prática pedagógica, e a todo o processo de ensino-

aprendizagem, ao longo do último ano letivo (2019-2020).  

A realização deste estágio decorreu numa escola cooperante (EC), fazendo 

parte do Núcleo de Estágio (NE) três estagiários, dois professores, o Professor 

Cooperante (PC) e o Professor Orientador (PO). O PC ficou responsável por todo 

o acompanhamento diário no terreno e o PO responsável por toda a supervisão 

da prática pedagógica, orientação e auxílio na elaboração deste relatório. 

O EP é o momento de transição entre a visão do estudante e a daquele que 

virá a ser professor. Este, marca o momento em que o estudante termina o seu 

processo, enquanto aluno, e inicia a sua carreira profissional, enquanto docente. 

Portanto, é neste tipo de estágio que se dá o primeiro contacto com a realidade, 

com o verdadeiro ensino e com o verdadeiro significado do que é ser professor. 

Este momento é, sem dúvida,  muito importante e enriquecedor para o EE, uma 

vez que é obrigado a lidar com diferentes problemas, obstáculos e situações, até 

então, desconhecidos, obrigando-o uma reflexão constante, a um estudo da 

teoria, a uma partilha com os colegas que lhe permitam ultrapassar e resolver da 

melhor forma todos os problemas que vão surgindo pelo caminho, contribuindo, 

deste modo, para o crescimento enquanto docente.  

Neste ano letivo, lecionei a disciplina de EF ao 10.º ano da turma de Artes 

e Humanidades e partilhei, com os restantes colegas do NE, a turma do 6.º ano.  

 Este relatório procura mostrar a experiência, ao longo deste ano letivo, e 

por isso, encontra-se dividido em seis partes: (1) diz respeito à “Introdução”, que 

apresenta as linhas que serão abordadas neste relatório; (2) o “Enquadramento 

Pessoal”, que faz referência a toda a prática desportiva que tive oportunidade de 

viver e as razões que me levaram a optar por uma vida académica ligada ao 

desporto; (3) diz respeito ao “Enquadramento Institucional” que caracteriza o 
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contexto em que se realizou o EP; (4) divide-se em duas grandes áreas, a Área 

1 que apresenta a organização e gestão do ensino e que permite perceber tudo 

o que aconteceu no terreno e no processo ensino-aprendizagem dos alunos e a 

Área 2 que refere todas as atividades realizadas na comunidade escolar, ao 

longo do ano. No capítulo (5), são apresentadas as “Conclusões e perspetivas 

futuras” que mostram não apenas a importância desta experiência assim como 

a minha visão do futuro a curto e médio prazo e quais os planos futuros. Por fim, 

na parte (6) “Referências Bibliográficas”. 

Este relatório permite dar ao leitor uma visão do que foi o meu primeiro 

contacto com a realidade, no ano letivo 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  DIMENSÃO PESSOAL 
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2. Dimensão Pessoal 
 

2.1. Identificação/Dados Pessoais – o meu percurso 

 

A minha identidade e as influências iniciais  

“‘A identidade humana não é dada, no ato do nascimento. Constrói-se na 

infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida” (Dubar, 1997, pag.13)”.  

 O meu nome é Fábio Freitas Miranda, tenho 24 anos, nasci a 8 de março 

de 1996, no Hospital de Santa Luzia - Viana do Castelo e sou português. 

 Desde que me lembro, a minha vida sempre foi ligada ao desporto. Cresci 

numa pequena localidade chamada Neves, onde existe um dos maiores clubes 

de Viana do Castelo. Foi aí, com 8 anos, que comecei a jogar futebol, ao mesmo 

tempo frequentava aulas de natação, conciliando assim os dois desportos. 

Como vivo num meio pequeno, os encontros com os amigos eram 

regularmente passados a jogar futebol no campo, a nadar no rio ou andar de 

bicicleta. Assim, permitiu-me, desde cedo, adquirir competências relevantes para 

a prática do desporto tais como a relação com os outros, a cooperação e a 

liderança e desejar ser professor de EF. Outras competências foram-me 

transmitidas pela escola. É óbvio que a disciplina de EF era a minha preferida. 

Do 8.º ao 11.º ano, na Escola António Nobre, tive uma professora de EF que 

idolatrava pela forma como se relacionava connosco, pelo seu modo 

descontraído de viver a vida e pela forma fantástica como lecionava as aulas. 

Posso dizer que essa professora acabou por me aproximar mais do desporto e 

desejar ser professor, claro que na altura de uma forma inconsciente. Ainda hoje, 

enquanto estagiário, lembro-me da professora Sónia e tento replicar as 

atividades que ela implementava connosco. Como referem Gomes et al. (2014), 

os professores são os principais influenciadores para seguir uma profissão de 

docente.  
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Prática Desportiva 

Aos 13 anos, depois de 5 anos a jogar futebol na equipa da minha terra, a 

minha vida transforma-se por completo. Em 2009, troco o pequenino lugar das 

Neves pela invicta, integrando a equipa de Iniciados do Futebol Clube do Porto, 

com um único objetivo: ser jogador de futebol profissional. No início, nem tudo 

foi fácil, era muito novo para mudar de cidade. Porém, o sonho e o objetivo de 

me tornar profissional falou mais alto. 

No Porto, vivi uma adolescência diferente dos meus amigos, privado de 

algumas coisas, contudo não a trocava por nada. Posso dizer que foram os anos 

mais felizes da minha vida. Na invicta, passei 4 anos. No clube, vivi momentos 

inesquecíveis como a conquista do campeonato nacional de iniciados, que 

recordo com muito carinho, mas também momentos infelizes devido às lesões 

que sofri (fratura da perna direita, rotura de ligamentos, entre outras). Esse foi, 

sem dúvida, o ponto negativo que contribuiu para que o objetivo ficasse mais 

longe de ser atingido. 

Contudo, esta passagem pelo FC Porto reforçou-me e deu-me mais 

competências para agora ser professor, entre as quais a disciplina, a capacidade 

de trabalho, a capacidade de adaptação e a capacidade de sacrifício. 

Em 2013, deixo o FC Porto e regresso a Viana do Castelo para realizar o 

décimo segundo ano e jogar nos Seniores do Vianense SC. Mais uma vez, os 

problemas físicos voltaram a fazer-se sentir. Com as lesões a acumularem-se, 

tornou-se importante ter um plano B que me levasse por outro caminho, caso o 

futebol não resultasse. Foi aí que comecei a pensar em ingressar na faculdade, 

para tirar uma licenciatura ligada ao Desporto, pois era aquilo que eu mais 

amava. O passado dos alunos no que toca ao desporto federado, desporto 

escolar, universitário e atividades físicas ou lazer de carácter recreativo parece 

indicar uma ligação ou razão pela escolha dos alunos pela área do Desporto 

(Gomes et al., 2014). 

 

Formação Académica 

Foi então que em 2015, candidatei-me ao ensino superior. Por razões 

óbvias, só escolhi opções de Desporto. Acabei por ingressar na Escola de 
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Desporto e Lazer de Melgaço, onde conheci excelentes professores que me 

ajudaram bastante e marcaram a minha licenciatura, tais como o professor 

Ricardo Lima, o professor Pedro Bezerra, o professor Filipe Clemente e, no 

último ano, o professor João Carlos Costa, atual treinador da seleção nacional 

portuguesa de futebol. 

Com o professor Ricardo Lima, contactei com o ensino ligado ao Desporto. 

Foi com ele que, pela primeira vez, ouvi falar nos modelos, estratégias e 

conteúdos mais ligados ao ensino. Aquelas aulas despertaram-me o interesse 

pela educação. O trabalho desenvolvido com o professor João Carlos Costa fez-

me acreditar que teria grande potencial para singrar no mundo do futebol. Nesse 

mesmo ano, consegui estagiar no Vitória SC, com jovens entre os 6 e os 16 

anos. Sem dúvida que essa experiência, em lidar com crianças e adolescentes, 

ajudou-me bastante para lecionar a disciplina de EF.  

Sempre pensei, depois da licenciatura, inscrever-me num Mestrado. Assim, 

no ano seguinte, decidi candidatar-me ao Mestrado. Hesitei entre o Mestrado em 

treino desportivo e o de ensino em EF. A escolha recaiu sobre a segunda opção 

e o porquê desta opção? Apesar de ser amante incondicional do treino e do 

futebol, as competências e habilitações que lá adquiria eram passíveis de ser 

obtidas posteriormente numa associação ou federação, falando ao nível de 

treinador. Optei pela segunda opção, pensando que esse me abriria um maior 

leque de oportunidades. Com o Mestrado em Ensino, posso ser treinador de 

futebol e professor de EF. Contudo, penso frequentar, num futuro próximo, o 

Mestrado em treino desportivo. 

Por isso, em 2018 ingressei na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto para frequentar o Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Ao mesmo tempo que realizava o primeiro ano do segundo 

ciclo, comecei a dar aulas de grupo num ginásio e a treinar uma equipa de futebol 

sub10 da Dragon Force, em Viana do Castelo. Sinto que esta experiência me 

preparou previamente para o ensino e teve um papel fundamental, neste ano de 

estágio. Consegui fazer a transferência das competências adquiridas no futebol 

e no ginásio para o contexto escolar, nomeadamente ao nível da organização e 



10 
 

gestão, do controlo dos alunos, do relacionamento com os mesmos, na 

planificação das aulas e intervenção no contexto. 

O primeiro ano do curso foi muito exigente, mas aprendi muito ao nível de 

toda a estrutura pedagógica e técnica associada à função de professor, algo que 

considero bastante importante, e que agora tento transferir não só para a 

profissão, mas também para qualquer outra atividade que exerça, como o treino 

ou atividades em ginásio. 

A vertente mais prática que ocorreu, no segundo semestre, ajudou a 

perceber que problemas iriam surgir no estágio. O contacto com a grande 

variedade de modelos de ensino foi uma mais-valia. Cada professor tem uma 

ideia própria e o facto de contactarmos com diferentes professores e diferentes 

modelos permitiu-nos “absorver” um pouco de cada um e vermos que modelo se 

encaixava melhor com a nossa identidade. 

A reflexão é algo que é constantemente pedido e referido durante o 1.º ano 

do Mestrado. Esta é, de facto, parte importante na profissão de professor, uma 

vez que devemos ver e rever as estratégias que devemos utilizar na prática 

docente.  

O facto de nos deslocarmos à escola e de haver contacto real com os 

alunos ajudou na preparação para o EP.  

Relativamente à didática de Andebol, o professor apresentou algumas 

estratégias na resolução de conflitos existentes na altura com um aluno mais 

problemático. Estas sugestões foram muito úteis. 

Além disso, todas as indicações na preparação e gestão do tempo e do 

material, neste contexto, foram uma mais-valia para enfrentar os problemas e a 

realidade do estágio. 

Assim, considero que o plano de estudos presente no primeiro ciclo deste 

Mestrado é muito pertinente, todas as unidades curriculares são pensadas com 

o intuito de ajudar o futuro professor a melhorar e adquirir competências 

necessárias para exercer a profissão com excelência. Senti também que a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto pretende marcar a diferença 

ao nível de formação dos professores.  
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Nestes últimos dois anos, aprendi, desenvolvi capacidades e desfrutei de 

tudo o que estava inerente à profissão de professor de EF.  

 

2.2. Expetativas iniciais relativas ao Estágio Profissional 

 

Após terminar o primeiro ano do Mestrado, era altura de começar mais um 

desafio, o EP. As minhas expetativas iniciais para o ano de estágio na docência 

da EF, na EC eram usufruir e desfrutar ao máximo desse ano, em que pela 

primeira vez iria exercer a profissão com que sempre sonhei. 

Posteriormente, queria colocar em prática tudo o que aprendi na Faculdade 

ao longo do primeiro ano, ao nível didático-pedagógico, assim como aplicar 

algumas ideias que tinha sobre o assunto. Considero esse facto muito 

importante: ter ideias bem vincadas do modelo que queria aplicar e como o iria 

implementar, embora tivesse consciência que o processo podia correr menos 

bem.  

Quando cheguei à escola, esperava que o Grupo de Educação Física 

(GEF) me recebesse e acolhesse da melhor forma possível, esperava que 

houvesse momentos de descontração, momentos de trabalho sério e que me 

ajudasse quando fosse necessário. 

Relativamente ao NE, como já conhecia os colegas com quem partilhei o 

estágio, esperava que as coisas corressem bem, que trabalhássemos, muitas 

vezes, em grupo para nos ajudarmos e que todos levássemos o “barco” para o 

mesmo lado, como uma verdadeira equipa. Na verdade, os três estávamos na 

mesma situação, então queríamos muito melhorar e para isso é preciso uma 

troca de ideias e ajudas constantes. 

 Também queria conhecer o funcionamento do contexto escolar numa 

perspectiva diferente da que estava habituado, enquanto aluno. Estar integrado 

e ver como funciona o lado do docente é algo que eu queria muito conhecer, 

para isso claramente iria precisar da ajuda dos professores mais experientes e, 

com certeza, iria aprender bastante com eles. 

 Queria também melhorar bastante a minha capacidade de comunicação 

com os alunos, autonomia, capacidade de me adaptar a situações reais do dia a 
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dia, com vista a melhorar a cada dia, resolvendo da melhor forma qualquer 

problema que surgisse. Acreditava que só no terreno é que se podia  adquirir e 

melhorar as nossas competências para desempenhar da melhor forma a 

profissão, pois na realidade, nesse momento, ainda não éramos professores. 

 Logo de início, algo me assustava um pouco. Como seria a turma, os 

miúdos seriam problemáticos? Este facto podia criar bastantes problemas a um 

jovem a iniciar o seu ano de estágio. Além disso, tinha ouvido falar na Faculdade 

que o choque com a realidade nem sempre era fácil. Isso era, também, algo que 

me assustava e queria ver como lidaria neste novo contexto. Eram  estes os 

meus maiores receios. No entanto, acreditava que o ano iria correr da melhor 

forma e com isso poderia  melhorar e crescer enquanto professor.  

De forma geral, as minhas expectativas eram aprender o máximo desta 

profissão, adquirir o máximo de estratégias e ensinamentos que me fossem 

úteis. Além de começar a desenvolver e criar um modelo de professor, que me 

permitiria ter bases para o futuro, e queria acreditar que quando acabasse o 

estágio, estaria preparado para exercer a profissão, em qualquer lado ou 

contexto. 

 

Realidade encontrada no Estágio Profissional  

O ano de estágio acabou por exceder as minhas expetativas. A escola tinha 

excelentes condições, dispondo de vários espaços para a prática do Desporto, 

onde não faltava nada para uma aula de EF bem sucedida. 

Senti-me bastante feliz na EC e com a turma que me foi atribuída. Apesar 

de ser uma turma grande (28 alunos) e os alunos demonstrarem pouca 

motivação para o desporto, consegui implementar algumas estratégias, 

adquiridas no primeiro ano de Mestrado, como dar autonomia e confiança aos 

alunos, fazer com que gostassem da prática do exercício físico e criar um 

excelente clima ao nível das relações interpessoais aluno-aluno/aluno-professor. 

Consegui implementar estratégias que põem em evidência o que deve ser o 

ensino da EF em prática, o empenho motor.  

No que diz respeito ao GEF, considero que a integração foi muito positiva. 

Todos os professores foram muito atenciosos e sempre se disponibilizaram para 
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nos ajudar em qualquer momento, o que contribuiu para melhorarmos as nossas 

competências e enriqueceu a nossa experiência. Além do PC, quero também 

destacar a importância de mais dois professores que faziam parte do GEF, nos 

momentos de partilha com os estagiários.  

 Os medos que tinha, inicialmente, não se confirmaram, embora numa fase 

inicial fiquei triste e desiludido com as aulas. Contudo, o facto de ter estado ligado 

ao treino com jovens ajudou-me muito. Em relação à turma, tive bastante sorte, 

na medida em que me foi atribuída uma turma espetacular ao nível do 

comportamento e ambiente de aula. Sem dúvida que nunca os irei esquecer, 

pois foram os meus primeiros alunos. 

Assim, posso dizer que a experiência profissional do estágio superou as 

minhas expetativas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL E 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Enquadramento Profissional e Institucional 
 

3.1. Importância do Estágio Profissional  

 

“A principal função do estágio é criar uma ligação entre a teoria e a prática” 

(Chaves, 2010, p.156).  

O EP é o fim do processo de formação e o início da atividade profissional, 

permitindo ao aluno perceber se é realmente esta a profissão que quer seguir ou 

não, uma vez que como afirmam Vieira et al. (2011, p.31) “o estágio pode ser 

considerado como uma atividade privilegiada de exploração vocacional na 

medida em que possibilita o contacto com o mundo profissional, potenciando um 

maior conhecimento de si próprio e do mundo do trabalho”. 

O EP é uma mais-valia para testar todos os ensinamentos adquiridos ao 

longo da formação e funciona como ponte entre teoria e prática, entre formação 

e ação, entre os conhecimentos adquiridos e a aplicação dos mesmos num 

contexto real. Tal como comprovado na investigação de Vieira et al. (2011, p.34) 

onde refere que “a investigação realizada veio reforçar a pertinência dos estágios 

como uma via de articulação entre o espaço formativo e o espaço profissional, o 

qual, a par de promover o desenvolvimento vocacional dos estudantes, potencia 

o sucesso na transição para trabalho.” 

Como afirma Alarcão (1996), o estagiário deve conseguir compreender o 

que faz, o que vê, reproduzir sem copiar, recriar e transformar as suas práticas 

para que possa construir o seu futuro. Assim, no estágio podemos refletir efetiva 

e exaustivamente sobre a prática, o que nos leva a alterar visões e estratégias, 

melhorando técnicas para voltar a aplicar. 

Portanto, o EP é, na minha perspetiva, algo que assume uma extrema 

importância para nos preparar para a profissão, porque sabemos que só na 

prática é que se aprende a lidar com os problemas que vão surgindo.  

O estágio é importante para errar, mas também e sobretudo para aprender, 

porque é errando que somos levados a refletir sobre o que correu mal, para, mais 

tarde, poder recomeçar sem errar. Por isso, considero importante que se deva 

investir nas nossas práticas para poder analisá-las, para futuramente não 
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cometer os mesmos erros e assim construir a nossa personalidade profissional. 

Com efeito, é neste ano que começamos a construir a nossa identidade 

enquanto professor de EF, colocando em tudo o que fazemos as nossas ideias 

e aprendizagens, refletindo acerca das mesmas. Como afirma 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 e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 

é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.” 

Como EE, foi fundamental aproveitar esta experiência que acabou por se 

tornar uma descoberta da realidade inerente à profissão que escolhi. Apesar de 

ter sempre o auxílio dos professores mais experientes, senti, muitas vezes, 

receio e incerteza daquilo que pretendia realizar, uma vez que era importante 

que todas as tarefas fossem exequíveis. Por isso, depois da experiência vivida 

este ano, posso dizer que o processo ensino-aprendizagem é um constante 

processo de construção e reconstrução permanente.  

Desta forma, arrisco a afirmar que o EP não é o culminar da formação da 

profissão de docente de EF, uma vez que ser docente implica formação para a 

vida. Para mim, o EP caracteriza-se como o último momento da transmissão de 

aprendizagens e conhecimentos por parte dos formadores de professores ao 

longo destes dois anos. Para muitos, é o fim de um ciclo académico de vários 

anos que resulta na obtenção do grau de Mestre e de uma cédula que lhes 

permite exercer a profissão que desejam.  

 

3.2. Legitimação da Educação Física 

 

O facto de a EF fazer parte do currículo escolar é de extrema importância. 

Não há dúvidas que a EF é fundamental para o desenvolvimento das crianças e 

dos jovens em idade escolar, bem como de todos no geral.  

A EF é a única disciplina que visa a corporalidade. Este é um elemento 

essencial, pois sem o corpo, não somos nada. Por isso, é essencial aceitar, 

dominar, conhecer e gostar dele. E nesse ponto, a EF é a única disciplina capaz 
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de trabalhar, de moldar e de melhorar o nosso corpo para que possamos gostar 

dele, aceitá-lo. Essa aceitação é primordial para a nossa autoestima. 

Muitos apontam a EF como um fator importante para combater o 

sedentarismo ou para resolver problemas ligados à saúde. Como mencionado 

por Graça (2012), as preocupações sobre a obesidade e sedentarismo infantil 

levam a uma maior orientação do exercício em torno da saúde, usando o tempo 

da EF para uma maior dispensa de energia por parte do aluno. No entanto, para 

Matos (2014), a EF não deve ser apenas só saúde porque se assim fosse 

estaríamos só focados no corpo e na beleza física, o que traria problemas aos 

alunos e o foco deles seria apenas a imagem. A saúde está presente tanto na 

escola como na EF, mas não é o principal objetivo da disciplina. 

Por isso, a EF, na minha opinião, vai mais além do que questões de corpo 

ou de saúde, uma vez que esta é uma disciplina transversal a todas as outras 

áreas de ensino. Apesar de ser desprezada por muitos e não lhe sendo atribuído 

o valor como o de outras disciplinas, a verdade é que os alunos que praticam 

Desporto aumentam a capacidade de atenção e melhoram os resultados nas 

outras disciplinas. De acordo com o estudo de Rasberry et al. (2011) concluiu-

se que não existe uma relação prejudicial da atividade física com a performance 

académica, na medida em que existe apenas ou uma boa relação entre estes 

dois parâmetros ou nenhuma relação. Podemos concluir que a atividade física 

não prejudica a performance académica, podendo, ainda, melhorá-la. 

Nas nossas aulas, podemos dar mais aos alunos do que a simples matéria 

que consta no programa nacional, ao contrário das outras disciplinas. Na prática 

desportiva, podemos ir buscar alguns dos valores mais importantes para a nossa 

vida. Foi a pensar nisto que desde do início, criei algumas regras de 

funcionamento da aula.  

Promovi o torneio de voleibol, procurando que todos os alunos 

participassem, mas que também colaborassem na preparação e arrumação do 

material, assim como na partilha e ajuda mútua em qualquer tarefa proposta. 

Assim, a EF transmite aos alunos, não só valores que devem ser aplicados na 

aula, mas também valores que devem ser levados e preservados para toda a 

vida e para qualquer situação do quotidiano. 
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As aulas de EF não são aulas onde os alunos estão a brincar num recreio 

supervisionado ou apenas a realizar empenho motor, é, sem dúvida, muito mais 

que isso, podendo ajudar a desenvolver não só a parte física, mas também a 

parte cognitiva, social ou afetiva. Assim, a EF e o Desporto têm que fazer parte 

da vida dos nossos alunos e estar no currículo escolar pelas questões de 

corporalidade, da saúde e bem-estar, dos desenvolvimentos pessoais e sociais, 

mas mais importante ainda, porque traz muitos ensinamentos e valores que 

ajudam na preparação dos alunos para a vida real, pois a escola é o espaço de 

preparação,  formação e educação para a vida.  

No meu estágio, e, nomeadamente nas minhas aulas, trabalhamos sempre 

as questões físicas, desenvolvendo o aspeto físico, mas também tentei que os 

alunos, além de adquirir a matéria que era lecionada, absorvessem alguns 

valores que eu achava importante. Referi, anteriormente, algumas estratégias 

que me permitiram realizar essa transmissão de valores de forma indireta. 

Para concluir, e citando Bento (2012) renunciar ao desporto ou à sua 

promoção é o equivalente a empobrecer os cidadãos nas suas variadas 

dimensões desde da ética à motora passando, levando assim com que seja 

favorecida a multiplicação do relativismo, individualismo e indiferença. 

 

3.3. A Escola 

 

“A escola, nas sociedades letradas como a nossa, ocupa lugar por 

excelência para que se cumpram as funções da educação e da aprendizagem 

dos conhecimentos, das artes, das ciências e da tecnologia” (Marques & 

Castanho, 2011, p.24). A escola é fundamental para que se possa educar e 

transmitir valores, para que os alunos se tornem não só excelentes profissionais, 

mas também excelentes cidadãos. Assim esta tem um papel fundamental na 

formação cívica e cultural dos alunos. “Se considerarmos a educação como um 

processo contínuo que acompanha, assiste e marca o desenvolvimento do 

indivíduo, e que envolve a preservação e a transmissão da herança cultural, 

rapidamente se deduz a importância que o sistema educativo, em geral, e a 
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escola, em particular, assumem na socialização e perpetuação da cultura” 

(Carvalho, 2006, p.3). 

No meu entendimento, todas as escolas devem ter condições ao nível de 

recursos materiais e humanos, de modo a proporcionar aos alunos o conforto e 

ajuda necessária para que eles possam estar focados na sua aprendizagem e 

evoluir enquanto estudantes e seres humanos. 

 

3.3.1. A minha Escola Cooperante 

 

Esta EC foi a minha primeira opção, na altura de escolher a escola para a 

realização do Estágio de Desenvolvimento Profissional, uma vez que era a 

escola que estava mais próxima da minha área de residência. Ao nível das 

instalações, a escola dispõe de excelentes condições físicas para os alunos, já 

que tinha sido alvo de intervenção em 2012. Apresenta uma estrutura mais 

moderna, com melhores condições de comodidade, segurança e acessibilidade. 

Ao nível das instalações para a prática da disciplina de EF, a EC dispõe de 

dois espaços exteriores, Exterior 1 e Exterior 2. O Exterior 1 conta com um 

campo sintético e uma pista de atletismo, o que permite o ensino das 

modalidades de futebol, andebol e atletismo. No Exterior 2, é possível encontrar 

dois campos de voleibol e um campo de basquetebol destinados respetivamente 

ao ensino de voleibol e basquetebol. 

Tem ainda um Multiusos e uma Sala de dança. O primeiro é destinado às 

aulas de ginástica e ainda usado para diversos eventos ou cerimónias. O 

segundo, como o nome indica, é destinado às aulas da modalidade de dança. 

Por fim, a escola tem um excelente pavilhão que pode ser dividido em três 

espaços, permitindo assim a realização de três aulas, em simultâneo. O pavilhão 

encontra-se apto para a prática de modalidades como: futebol; basquetebol; 

voleibol; andebol; badminton, entre outras. Como em todos os pavilhões, este 

dispõe de vários balneários e de uma sala de arrecadação para guardar o 

material. 
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Figura 1 - Pavilhão - EC 

Relativamente aos recursos materiais, a escola coloca à disposição do 

Departamento de EF todo o material necessário para que as aulas sejam 

lecionadas com a melhor qualidade possível.  

Como existem muitas turmas a terem aulas de EF ao mesmo tempo, o 

Departamento de EF produziu um mapa semanal de rotação dos espaços, 

denominado roulement de espaços. É uma excelente medida, pois permite aos 

professores organizar previamente as suas aulas em função do espaço 

destinado no mapa semanal. 

 

Figura 2 - Roulement de espaços – EC 
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3.4. Turmas 

 

 Nas primeiras reuniões com o PC, percebemos que houve um problema 

na atribuição das turmas por parte da direção, pois só havia duas turmas para 

três estagiários, uma do 10.º ano e uma do 7.º ano. Desse modo, teríamos que 

partilhar a turma. O PC colocou-nos totalmente à vontade para escolher a turma 

que queríamos e, dessa forma, ficou decidido que eu e a minha colega do NE 

partilhávamos a turma do 10.º ano, com aulas à terça e quinta-feira, e o outro 

colega partilhava a turma do 7.º ano com o PC, com aulas à segunda e sexta-

feira. 

 

3.4.1. O 10.º ano 

 

A turma atribuída, como turma residente, foi o 10.º ano, junção da turma de 

Artes com a turma de Humanidades. Esta era constituída inicialmente por 27 

alunos. No entanto, dois deles acabaram por pedir transferência para outro 

curso. Porém, a inclusão de mais três alunas na turma, já durante o primeiro 

período, aumentou o número de alunos para um total de 28.  

Dos 28 alunos que constituíam a turma, 20 eram do sexo feminino e 8 do 

sexo masculino, com idades compreendias entre os 14 e 17 anos. No geral, era 

uma turma bem comportada, mas com alguns comportamentos infantis e pouca 

motivada para a prática da EF, talvez por ser uma turma de Artes e 

Humanidades. 

A turma do 10.º ano tinha no seu horário dois blocos de 90 minutos para 

EF na terça e quinta-feira no mesmo horário (11h50 – 13h20). 

O primeiro contacto com eles ocorreu no dia 17 de setembro, e tinha como 

objetivo fazer uma breve apresentação do programa da disciplina.  

 

“Fiquei contente quando percebi que a turma tinha mais raparigas que rapazes, 

à partida ao nível de comportamento não irá haver tantos problemas. A turma 

pareceu-me sossegada e bem-comportada. Houve um aluno, o Diogo, que 

chamou logo à atenção e deu para perceber que tem a mania que é 
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engraçado, pelo que devemos ficar atentos a ele.” – Diário de Bordo, 17 de 

setembro 2019. 

O 10.º ano que lecionei na EC 2019/2020 ficará para sempre na minha 

memória por ter sido a minha primeira turma enquanto profissional. 

 

3.4.2. Turma Partilhada 

 

 No segundo período, foi-nos dada a oportunidade de trabalhar com a 

turma do 6.º ano de uma escola, pertencente ao mesmo Agrupamento da EC. 

No que toca à caracterização da turma, esta era constituída por 17 alunos, 

8 rapazes e 9 raparigas, sendo que duas delas eram de nacionalidade brasileira, 

dois de etnia cigana e dois alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(Síndrome de Asperge e  Autismo), o que implicou um maior esforço da nossa 

parte para que não houvesse discriminação e que todos se sentissem integrados 

de igual forma. 

A turma do 6.º A tinha duas aulas semanais de 90 minutos, às terças e 

quintas-feiras no horário das 10h10 às 11h40 e 15h:20 às 16:50, respetivamente. 

Contrariamente à turma do 10.º, sentimos algumas dificuldades devido ao 

comportamento e à inquietação desta faixa etária. Tivemos, por conseguinte, de 

arranjar estratégias para os controlar durante as aulas. Contudo, mostraram 

mais interesse e motivação para a prática da disciplina. 

 

3.5. Núcleo de Estágio 

 

 O NE da EC era composto por três estagiários, o PC da EC e o PO da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Já conhecia o meu colega de NE, uma vez que fizemos a licenciatura 

juntos e partilhamos o mesmo caminho desde do início da nossa formação 

superior até ao momento. Tínhamos uma relação de amizade que saiu reforçada, 

durante este ano. Quanto à minha colega, posso dizer que não tinha tido 
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qualquer contacto com ela até ao estágio, mas fui surpreendido pela positiva e 

neste ano, estabelecemos uma relação de confiança e amizade.  

 Conseguimos estabelecer uma boa relação de trabalho, procurando 

sempre debater ideias, estratégias e exercícios que pudessem ser úteis às aulas 

uns dos outros. Aprender na partilha com os colegas foi uma ideia sempre 

presente. 

  O PC foi muito importante durante o estágio e como afirmam Batista et 

al. (2014, p.355) “ (…) nesta fase formativa, parece inequívoco que o Professor 

Cooperante (PC) se destaca como uma peça fundamental e se destaca como 

uma peça fundamental e dinamizadora de todo o processo formativo que ocorre 

na prática real de ensino, sob a égide da função de supervisão que assume.” 

Posso dizer que o PC, desde o início, colocou-nos à vontade na comunidade 

escolar, deu-nos total liberdade na preparação e execução das aulas, esteve 

sempre disponível ao longo do ano para responder às nossas questões e aberto 

a conversar quando as coisas corriam menos bem. Adotou uma estratégia de 

ensino através da descoberta guiada, pretendia que errássemos e 

percebêssemos onde o fizemos, para aprender através dos erros. Como ele 

disse “é através dos erros que aprendemos”. Então, se no início estranhei esta 

abordagem, posso agora dizer que foi a melhor estratégia a usar, uma vez que 

desenvolvi muito a minha capacidade de análise às situações. Este nunca nos 

deixou totalmente sozinhos, reunia connosco após as aulas para ver o que 

pensávamos do nosso desempenho, os pontos fortes e fracos da aula e o que 

mudaríamos. Posteriormente, fazíamos a nossa análise, ele “tocava” em 

determinados pontos que nos conduzia para o caminho que ele pretendia sem 

nos dar indicações concretas. Para mim, ainda foi um “bónus” o PC ser treinador 

de futebol, permitiu-me aprender como desempenhar as minhas funções 

enquanto professor de EF, mas também aprender saberes sobre o treino de 

futebol. 

Citando Batista et al. (2014, p.355) “A par do orientador local (atualmente 

designado de Professor Cooperante), que se encontra no contexto escolar, o 

supervisor da instituição de ensino superior (presentemente denominado de 

orientador da faculdade) também assume a responsabilidade pela formação de 
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futuros professores.” Pelo que foi dito, não posso deixar de referir o papel e a 

importância do PO, neste ano de prática. Uma pessoa muito ativa no nosso 

processo de aprendizagem. Creio que os momentos mais marcantes foram as 

aulas supervisionadas pelo PO, em cada período. Essas aulas eram seguidas 

de uma reunião, durante a qual transmitia as suas ideias, acerca do que viu. As 

suas indicações/sugestões foram muito importantes para eliminar os erros e 

melhorar o processo ensino-aprendizagem.  

Estou convicto que seguindo as indicações e os ensinamentos do PO, 

todos seremos melhores professores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   



29 
 

4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Área 1 - Organização da gestão do ensino e aprendizagem 

 

4.1.1. O ponto de partida para o ensino 

 

O professor não pode ensinar sem conhecer o contexto envolvente nem 

sem uma planificação antecipada do que se propõe trabalhar. Para isso, é 

necessário fazer uma recolha de informação prévia que lhe será útil na 

preparação de todo o processo, tendo em conta os vários fatores, como a 

matéria que será lecionada, o contexto no qual a escola está inserida e, claro, o 

nível dos alunos.  

Desta forma, para uma melhor planificação e, por conseguinte, uma melhor 

aprendizagem, o professor deve conhecer os seus alunos. Corroborando as 

ideias de Carvalho (2000), uma das formas de converter a aprendizagem em 

algo útil e interessante, é o professor ter conhecimento dos interesses dos 

alunos. Foi nesse sentido que procedemos à entrega de uma ficha de 

caracterização dos alunos, produzida pelo NE, no sentido de recolhermos o 

máximo de informação sobre os alunos, os seus interesses, as suas ambições, 

o seu contexto familiar. 

A partir da análise dos resultados obtidos na ficha de caracterização, o 

professor, pode, agora, preparar todo o processo de planificação, uma vez que 

lecionar EF numa escola de um contexto socioeconómico alto é diferente de 

lecionar numa escola de um contexto socioeconómico médio ou baixo. Ter 

alunos com Necessidades Educativas Especiais, ou não, também influencia o 

processo de planificação. Isto remete para a ideia trazida por Belotti e Faria 

(2010) que defendem que devemos conhecer o aluno para que nos seja possível 

oferecer atividades que estejam de acordo com o seu desenvolvimento. 

No contexto do estágio realizado, numa fase inicial, procurei saber e 

perceber os conteúdos que teria de lecionar. Para tal, foi-me facultado o acesso 

à documentação da escola e do GEF, para poder planificar as diferentes 

atividades de acordo com o perfil da turma. 
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Foi fundamental conhecer o Projeto Educativo de Escola para conhecer os 

recursos humanos e os materiais de que a escola dispunha, assim como os 

valores que guiavam a sua atividade. Foi também importante conhecer o Plano 

Anual de Atividades do GEF e os Critérios de Avaliação das determinadas 

modalidades, dos respetivos anos. 

Relativamente às turmas, depois de saber que iria lecionar o 10.º ano, 

procurei recolher informações junto dos professores das turmas de onde estes 

alunos eram provenientes, permitindo ficar com uma ideia do tipo de alunos que 

iria encontrar nas aulas. A informação só seria complementada com a ficha de 

caracterização dos alunos. 

Após a análise das fichas foi possível constatar que os alunos pertenciam 

a um meio social médio. Nenhum aluno apresentava limitações a nível físico ou 

mental. A maior parte já tinha definida a profissão que gostaria de exercer, à 

exceção de cinco alunos. Verificou-se também que três alunos reprovaram em 

anos anteriores, por mudança de curso. Nenhum aluno apontou EF como 

disciplina favorita, uma vez que a grande maioria preferia Desenho ou uma 

Língua Estrangeira.  

 

4.1.1.1. Características e competências do professor 

 

Graças à planificação, o professor adquire competências que lhe 

permitem tornar-se um docente bem-sucedido. 

De acordo com o estudo de Galvão (2002), é apontado que no domínio 

sociopolítico, um professor de sucesso conhece a experiência social dos alunos, 

possui uma visão crítica da escola e uma visão crítica dos conteúdos escolares. 

Por sua vez, na opinião de Ventura et al. (2010), os indicadores, que permitem 

perceber se estamos perante um bom professor, focam-se no domínio técnico e 

no domínio socio-afetivo, ou seja, os bons professores são aqueles que dominam 

a matéria que lecionam e a aplicam de forma correta na prática, procurando 

cativar e motivar os alunos, desenvolvendo uma boa relação com eles em todos 

os aspetos interpessoais importantes para o desenvolvimento do aluno. 
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No entanto, na opinião de Cunha (2010, p.43) “(…) não existe, apesar de 

tudo, um consenso universal relativamente à ideia do que se possa considerar 

um bom professor”. 

Concordando com o que afirma Cunha (2010), creio que a definição de 

ser um bom professor é um conceito relativo, isto é, o que para uns pode ser um 

bom professor para outros pode não o ser. Para muitos, um bom professor será 

que aquele consegue manter a disciplina; no entanto, para outros, um bom 

professor será aquele que conseguirá estabelecer uma relação de proximidade 

com a turma. Apesar das diferenças, podemos ter efetivamente dois bons 

professores.  

Penso que um bom professor deve conseguir conciliar a parte da 

disciplina, mas também a parte afetiva. Assim, demonstrará autoridade, 

exigência e disciplina, mas ao mesmo tempo será capaz de motivar os alunos 

na forma como interage com eles.  

No entanto, existem algumas características que são fundamentais para 

ser um bom professor, se tivermos essas características, estaremos muito mais 

próximos daquilo que é um bom professor. Podemos dividi-las em 5 níveis, como 

nos indicam Campos et al. (2010), as características para ser um bom professor, 

que mais aparecem nas citações académicas, estão associadas a cinco 

categorias: Habilidades Sociais e Interpessoais; Habilidades Pedagógicas; 

Habilidades Cognitivas; Habilidades Organizacionais e Ética. 

Inicialmente, enquanto professor, estava somente focado na disciplina e 

não dava muita atenção às relações com os alunos. Mas rapidamente 

compreendi que teria de mudar, comecei, então, por manter a exigência e a 

disciplina nas aulas, tanto na execução dos exercícios como nos pequenos 

aspetos como a pontualidade, mas ao mesmo tempo, iniciei uma abordagem 

mais pessoal com os alunos, de forma a estabelecer uma relação de confiança 

entre aluno/professor.  

Creio que isso permitiu ter uma melhor relação com os alunos e por 

conseguinte as aulas correram melhor.  

Atualmente, procuro ter em conta estes dois aspetos para, assim, me 

tornar melhor professor. 
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4.1.2. Programas Nacionais de Educação Física 

 

Os programas nacionais de EF podem ser influenciados pelo contexto da 

escola, pela interpretação dos professores e mesmo pela capacidade dos 

alunos. Assim, segundo Bento (2003), os programas nacionais têm a função de 

servir de guião para que o professor realize a sua planificação, dando-lhe 

ferramentas para adaptar as normas gerais à situação específica de cada escola.  

Além disso, todas as escolas são distintas e apresentam aos professores 

momentos, estímulos e desafios diferentes. Devem, então, os professores 

conhecerem da melhor forma possível o contexto em que estão inseridos e de 

que forma isso pode influenciar a aplicação do programa de EF. (Metzler, 2017) 

Pretende-se reforçar a ideia de que o Programa é um mero documento que 

não deve ser seguido na íntegra, mas sim adaptado a cada realidade escolar e 

a cada turma, em função do nível social, do nível material ou dos conhecimentos 

dos alunos. O GEF deve ter como responsabilidade analisar e adaptar o 

programa à realidade escolar e cada professor deve fazê-lo em relação a cada 

turma.   

Foi o que eu procurei fazer, o Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) do 10.º ano foi um documento importante na planificação elaborada, 

tanto na planificação Anual como na planificação das Unidades Didáticas. Para 

tal, tomei em consideração o conteúdo e as diretrizes do mesmo.  

Após análise do programa, fiquei com ideia de que este estava desajustado 

da realidade das escolas portuguesas. Muito dos conteúdos que são abordados 

são impossíveis de lecionar na grande maioria dos contextos, devido à idade dos 

alunos, mas principalmente devido ao nível dos alunos, uma vez que existem 

conteúdos que para serem executados necessitam de vários anos de prática 

diária e não apenas algumas aulas. Assim, os conteúdos deveriam ser revistos 

para se adequar à realidade das escolas, mas também se devia ter em atenção 

o facto de a EF não constituir uma prática diária para a maioria dos alunos.  

Para contrariar esta situação, seria benéfico a criação de vários níveis no 

programa, podendo definir também os conteúdos a abordar por níveis. Assim, o 

professor adaptaria em função da turma, podendo, contudo, seguir o PNEF. 
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O número de modalidades a abordar também é excessivo, uma vez que 

cada modalidade é abordada num determinado período curto de aulas. Logo, 

seria mais benéfico abordar menos modalidades, mas durante mais tempo, para 

que os alunos pudessem consolidar as competências relativas a cada 

modalidade.  

Depois de saber que iria lecionar as modalidades de basquetebol e voleibol, 

consultei o programa e com base no conhecimento do nível dos meus alunos, 

foi impossível pôr em prática muitos dos conteúdos do programa, uma vez que 

o nível dos meus alunos se situava ao nível da iniciação e o programa indicava 

abordagem a um nível avançado. Basta referir que no programa consta que 

aluno seja capaz de realizar jogo 5x5 no basquetebol e 4x4 no voleibol, eu 

apenas consegui chegar ao jogo 3x3 e 2x2, respetivamente.  

Porém, não só o nível dos alunos pode condicionar o cumprimento do 

programa, as próprias condições espaciais também o podem condicionar. O 

programa refere 5x5 no basquetebol, mas é impossível realizar essa situação de 

jogo em 1/3 do espaço, quando a turma é constituída por 28 alunos. O mesmo 

também se aplica ao voleibol, que para além do nível, o espaço também 

impossibilita a realização dessa situação de jogo.  

Assim, o programa devia contemplar diretrizes de acordo com todos estes 

fatores característicos da grande parte das escolas portuguesas. 

Mas, como já foi referido, o programa é apenas uma proposta e não um 

modelo obrigatório, o que permite uma maior adaptação por parte do professor 

ao que encontra na sua turma. No meu caso, foi possível verificar, muitas vezes, 

que os meus alunos não tinham adquirido algumas competências, pelo que me 

vi forçado a mantê-los no nível básico. 

 

“ (…) o nível de turma de voleibol de 10.º ano é muito baixo, eles não 

sabem o básico, então, vou tentar agora nestas próximas aulas que 

tenho, tentar fazer esse trabalho que inicialmente já devia estar feito.” 

(Diário de Bordo – 9 de janeiro) 

Chegando ao fim de um ano letivo, posso afirmar que, na realidade que 

encontrei, o programa estava bastante desajustado. Este facto obrigou-me a 
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optar por criar objetivos de acordo com o nível dos alunos, o que nem sempre 

correspondeu aos objetivos definidos pelo programa. No entanto, o PNEF é um 

documento bastante útil para guiar o professor na sua planificação e ajudá-lo a 

adaptar-se à realidade.  

 

4.1.3. Planeamento 

 

4.1.3.1. Distribuição do planeamento da turma partilhada  

 

 No que toca ao planeamento, depois de verificar quais as modalidades 

abordadas no 2.º período no 6º ano, foi decidido entre o NE que cada um 

lecionava entre seis a sete aulas, referentes a uma modalidade abordada no 6.º 

ano. Das três modalidades possíveis, eu e o meu colega ficamos com o 

badminton e o futebol, pois eram modalidades onde nos sentíamos mais à 

vontade para lecionar e para exemplificar os conteúdos nas aulas, uma vez que 

nestas idades é bastante importante uma correta demonstração. Se esta for 

realizada de forma errada, os alunos têm tendência em assimilar e consolidar 

erros. 

A turma apresentava algumas dificuldades em todas as modalidades, 

principalmente as raparigas. No que diz respeito ao processo ensino-

aprendizagem, numa fase inicial foi necessário reajustar as tarefas de 

aprendizagem, porque os alunos mostravam grandes carências para executar o 

que havia sido planeado, por isso fomos ajustando e adaptando para que os 

alunos conseguissem executar e assim incrementar a sua aprendizagem. 

Procuramos sempre evoluir o nível de complexidade de aula para aula e motivar 

ao máximo os alunos para melhorarem. 

Considero que os alunos conseguiram, acima de tudo, desenvolver 

algumas habilidades relativas às modalidades que abordamos. No entanto, 

também posso dizer que talvez pudessem ainda melhorar mais, se não 

tivéssemos que impor as estratégias de controlo várias vezes durante a aula e, 

com isso, perder tempo de ensino e de empenho motor.  
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Concluindo, creio que esta experiência foi bastante proveitosa, pois 

permitiu-me ter contacto com um ciclo diferente, com um tipo de turma e aluno 

também diferente do que eu estava habituado.  

 

4.1.3.2. Planeamento Anual do 10.º ano 

 

O primeiro passo na planificação do ano letivo é o Planificação Anual, mas, 

como refere, Bento (2003) o ensino em contexto real apresenta claramente mais 

aspetos e fatores daqueles que são previstos na sua planificação ou preparação. 

Desse modo, é importante estar atento aos variados fatores externos, como 

os recursos materiais, pessoais, condições climatéricas entre outras. Assim, o 

Planeamento Anual deve ser estabelecido por uma sequência lógica e em função 

do roulement de espaços, dos recursos materiais ou humanos.  

A turma do 10.º ano foi partilhada por mim e pela minha colega do NE, o 

que obrigou a elaborar uma planificação conjunta. Para chegar à planificação 

final, tivemos inúmeras discussões para ver qual seria a melhor forma de 

planificar, o que prova que planificar não é tarefa fácil. 

 Nas primeiras reuniões de GEF, ficamos a saber as modalidades que 

teríamos de abordar ao longo do ano letivo assim como os critérios de avaliação 

de cada uma.  

Em função disso e de acordo com a planificação previamente elaborada 

pelo grupo, apenas escolhemos o número de aulas de cada modalidade, e se 

abordavamos andebol ou futebol, tendo optado pela modalidade de andebol. 
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Figura 3 - Matérias distribuídas por período - 10º 

Posteriormente, decidimos que cada um lecionaria uma aula por semana 

da mesma modalidade. Ficou, então, definido que, ao longo do ano, a minha 

colega lecionaria às terças-feiras as modalidades de Badmínton, Atletismo, 

Ginástica e Andebol e eu, às quintas, lecionaria Basquetebol, Voleibol, Ginástica 

de Aparelhos e Dança.  

Em função dos dias, do número de aulas e das modalidades, a Planificação 

Anual foi bastante simples de se concretizar, uma vez que depois de estar tudo 

definido entre os estagiários, apenas tivemos que aceder ao calendário escolar 

e ver as datas dos períodos, excluindo desde logo os feriados, visitas de estudo 

e possíveis atividades definidas pelo departamento de EF.  

Para além disso, tivemos de ter em atenção os espaços disponíveis no 

roulement e os recursos materiais existentes, assim, como os espaços 

disponíveis para a prática. A tarefa foi facilitada, já que a EC dispõe de 

excelentes condições físicas e uma quantidade de materiais necessários para a 

prática de EF. 

Na minha prática enquanto docente, no primeiro período, abordei a 

modalidade de basquetebol (11 aulas de 90 minutos) e a Aptidão Física (2 aulas 

de 90 minutos). No segundo período, apenas lecionei a modalidade de Voleibol 

(9 aulas de 90 minutos), tendo ficado uma aula por lecionar, devido à situação 

epidemiológica da COVID-19. Uma aula de 90 minutos foi destinada aos testes 

de Aptidão Física do FITEscola. O terceiro período, como já sabemos não se 

Sub-Áreas Matérias Nº Aulas Matérias Nº Aulas Matérias Nº Aulas

Milha e/ou Vaivém Milha e/ou Vaivém Milha e/ou Vaivém

APTIDÃO Teste de abdominais Teste de abdominais Teste de abdominais

FÍSICA FITescola Teste extensão braços 4 Teste extensão braços 2 Teste extensão braços 2

Teste impulsão horizontal Teste impulsão horizontal Teste impulsão horizontal

Teste senta e alcança Teste senta e alcança Teste senta e alcança

Atletismo Resistência

Salto em Comprimento

Solo

Ginástica Ritimica Aparelhos 5

ATIVIDADES
FÍSICAS Jogos Desp.

Coletivos Basquetebol Voleibol 10 Andebol 8

A.R.E Dança 2

Raquetes Badminton 11

TOTAL 28 TOTAL 23 TOTAL 17

ÁREAS

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

11

11

2
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realizou presencialmente. Na planificação elaborada, estava previsto lecionar 5 

aulas de Ginástica de Aparelhos e 2 aulas de Dança. 

Posteriormente, segundo Bento (2003, p.67) “A elaboração do plano anual 

constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, 

sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo.”  

Deste modo, foi bastante importante para mim, enquanto professor, realizar 

este documento que serviu de guião orientador para todo o ano letivo. O 

documento permitiu-me saber que modalidades abordar, o número de aulas para 

cada modalidade, como abordar as matérias e definir objetivos mais realistas.  

A objetivação e sistematização da realização do Planificação Anual 

permitirá ao professor uma melhor abordagem quer para a realização da 

Unidade Didática (UD) quer do Plano de Aula. 

 

4.1.3.3. Unidade Didática  

 

A UD constitui um elo de ligação na planificação com o Plano de Aula, 

conforme refere Bento (2003, p. 75) “são partes essenciais do programa de uma 

disciplina. Constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e aluno etapas claras e bem distintas 

de ensino e aprendizagem”. 

De acordo com Vickers (1990), existem três fases que antecedem a 

preparação para uma UD, que são: a fase de análise, a fase de decisão e por 

último, a aplicação. Na primeira fase, o professor deve conhecer e analisar a 

modalidade que irá abordar e o contexto envolvente (alunos, espaços e 

materiais). Na segunda fase, deve proceder à extensão e sequência dos 

conteúdos a lecionar, à definição dos objetivos, à avaliação e à criação de 

exercícios com diversos graus de complexidade. A última fase diz respeito à 

aplicação de todo o conjunto planificado na prática. 

A UD diz respeito à segunda fase, é a parte central da planificação do 

processo ensino-aprendizagem, após a realização da Avaliação Diagnóstica 
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(AD) e em função do nível dos alunos, o professor irá determinar os conteúdos 

a lecionar, a sequência dos mesmos, em que aulas serão abordados e os 

objetivos a atingir. 

Um dos principais objetivos da planificação da UD é conseguir que os 

alunos atinjam determinados objetivos, em função das suas características 

específicas e do contexto em que estão inseridos, segundo Bento (2003, p. 75), 

“os objetivos da unidade temática só podem ser alcançados gradualmente, 

requerendo por isso uma planificação bem inter-relacionada de todo o processo”. 

É impossível um professor preparar com sucesso a abordagem a uma 

determinada modalidade se não realizar esta planificação, uma vez que esta irá 

ajudá-lo na preparação das diferentes aulas, dando um sentido à abordagem 

prático-pedagógica. 

Mencionando Bento (2003, p. 87) “Um planeamento do ensino a longo 

prazo, centrado na conceção didática da unidade temática, cria os melhores 

pressupostos para a realização do ensino, para a formação racional e consciente 

de conhecimentos e competências fundamentais, para um trabalho contínuo e 

sistemático no processo da educação e para a utilização mais eficaz do tempo 

disponível.”  

Na elaboração das UD e após conhecer o contexto que diz respeito à fase 

de análise, tomei em atenção diversos fatores, como o nível dos alunos, os 

conteúdos que iriam ser abordados, o número de aulas, o espaço disponível, o 

tempo necessário para a aquisição e consolidação de determinadas 

competências/conteúdos e os objetivos que me propunha atingir. A planificação 

da UD foi sempre elaborada após a AD, permitindo-me assim ser mais objetivo. 

No início, senti alguma dificuldade em determinar o que abordar em cada 

aula e o momento em que devia trabalhar determinado conteúdo. Acresce o facto 

de os alunos, algumas vezes, não corresponderem de forma satisfatória ao que 

tinha planificado, o que me obrigou a alterar a planificação inicial da UD. Foi 

prática comum ajustar a UD, nos primeiros tempos, de acordo com o desenrolar 

da aula. Daí que possa dizer que a planificação é apenas um guião, sujeita a 

alterações, quando estas são em prol da aprendizagem do aluno. Esta foi 

sempre a minha preocupação ao longo do estágio. 
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Pelas razões anteriormente referidas, todas as planificações das diferentes 

UD apresentavam objetivos práticos e sempre em consonância com o nível dos 

alunos. Além disso, o reduzido número de aulas não permitia a elaboração de 

objetivos muito ambiciosos. 

Na modalidade de Basquetebol, verifiquei na AD que a turma era 

homogénea e se encontrava na Forma Básica de Jogo 1 (Nível Introdutório). 

 

“Na aula 1, realizou-se a avaliação diagnóstica, onde foi possível 

observar que os alunos se encontravam na Forma Básica de Jogo 1 (Nível 

Introdutório). Apesar de já terem contacto com a modalidade, as suas 

habilidades técnicas e táticas são muito rudimentares.” (Justificação UD – 

Basquetebol). 

No final da UD, pretendia-se que os alunos atingissem a situação de jogo 

3x3, partindo de situações de jogo reduzido, mais simples, até atingir o produto 

final. Também se pretendia que acontecesse em jogo 3 aspetos táticos (2 

ofensivos e 1 defensivo), assim como ambos os lançamentos de forma regular.  

“(…) aumentando ao longo destas quatro aulas e de forma lógica e 

progressiva, a complexidade dos exercícios, começando num 2x1 e chegando 

até ao 3x3 final. Aqui também irá ser reforçado o que queremos ver efetuado 

no jogo, isto é, irá ser dado mais importâncias às desmarcações, marcação 

individual, corte para o cesto e lançamentos.” (Justificação UD – Basquetebol). 

Apesar de todos os constrangimentos, considerei que a UD foi planificada 

da melhor forma, tendo conseguido envolver e ajudar os alunos a atingir os 

objetivos que inicialmente tinham sido definidos.  

“(…) senti que os alunos evoluíram e o que eu pretendia como objetivo final 

acabou por aparecer em jogo de forma frequente.” (Diário de Bordo – 12 de 

dezembro) 

Na modalidade de Voleibol, após a AD, pude verificar que a turma 

apresentava muitas limitações, situando-se no Nível Introdutório. Por essa razão, 

decidi que o objetivo a atingir seria o jogo 2x2, com a parte tática de relação entre 
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jogadores, o que permitiria desenvolver a capacidade de sustentação da bola, 

assim como desenvolver os gestos técnicos básicos, necessários à prática da 

modalidade. 

“(…) encontrando-se assim na Etapa 1 de aprendizagem (Nível Introdutório). 

(…) Após esta aula foram definidos como objetivos centrais da UD, a 

sustentação da bola, a relação bola/jogador e a noção recebedor/passador. 

(Justificação UD – Voleibol). 

De forma geral, considero que tentei desempenhar as minhas funções de 

acordo com o nível dos alunos e dos objetivos definidos, de forma a que a 

aprendizagem decorresse da melhor forma.  

No que diz respeito à cultura desportiva, as duas UD tinham em conta as 

atitudes/comportamentos que os alunos deveriam adotar/desenvolver enquanto 

praticantes de uma modalidade desportiva, eram transmitidas as principais 

regras e a terminologia da modalidade. Proporcionei momentos de arbitragem 

para a aplicação desses conteúdos, realizado pelos alunos que estavam 

presentes, mas que não realizavam aula prática. 

Quanto aos conceitos fisiológicos, estes foram idênticos e, obviamente, por 

se tratar de uma prática de EF, estavam sempre presentes. 

Por fim, quanto aos conceitos psicossociais, destaquei nas UD o espírito 

de equipa, a cooperação com os colegas, o fair-play e a concentração. Todos 

estes conceitos estiveram presentes sempre que se realizavam jogos por 

equipas, mas sobretudo na UD de voleibol, onde existiu a filiação a uma 

determinada equipa para a realização do torneio intra-turma.  

A planificação da UD revelou-se um excelente documento de trabalho, na 

medida em que ajudava a preparar as aulas, a definir os objetivos das mesmas, 

a organizar e sistematizar todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.1.3.4. Plano de Aula 

 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e 

da ação do professor” (Bento, 2003, p. 101). 
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É no plano de aula que o professor vai pôr em prática tudo o que foi 

anteriormente planificado. É neste plano que se estabelece a ligação entre 

professor/alunos, na realização do processo ensino-aprendizagem. 

A planificação do plano de aula tornou-se, inicialmente, algo de complexo, 

pela dificuldade em escolher os exercícios. A falta de experiência não me 

permitia entender se determinado exercício funcionaria ou não. Para contrariar 

esta dificuldade, o diálogo com o PC e com os colegas do NE foi constante, no 

sentido de partilhar ideias e sugestões. Recordo-me, perfeitamente, que no início 

era prática comum, entre EE’s, partilharmos os planos de aula, de modo a 

perceber se o que tínhamos idealizado poderia ou não ser exequível. Com a 

prática que fomos adquirindo ao longo do tempo, foi possível ver que tipo de 

exercício era possível abordar ou não. 

Perante estas dificuldades, procurava sempre preparar o plano de aula 

ajustado à realidade da turma, de modo a que fosse cumprido na íntegra, que 

permitisse um maior envolvimento por parte dos alunos, mas também uma maior 

sintonia entre aluno/professor. Por isso, foi importante, na primeira aula, 

estabelecer as regras de funcionamento das aulas. 

 

“Após esta introdução, eu apresentei-me e tentei explicar desde de logo 

algumas das regras a serem cumpridas para o bom funcionamento das aulas, 

assim como quais eram as modalidades que iríamos abordar.” – Diário de 

bordo, 17 setembro 2019. 

No que toca à estruturação do plano, este seguiu uma ordem lógica, com 

parte inicial, fundamental e final. Também estavam referidos os objetivos gerais 

e as funções didáticas para a aula, assim como os tempos da aula e dos 

exercícios. Por sugestão do PO, comecei a colocar as horas exatas de início do 

plano e dos exercícios, para melhor controlo dos tempos. Posso dizer que os 

alunos facilitaram o processo, tendo sido sempre pontuais, o que ajudou no 

cumprimento do plano. Aliás, este foi sempre cumprido na íntegra, não ficava 

nenhum exercício por realizar devido à falta de tempo.  

No início das aulas, tinha um tempo definido para a chamada, mas também 

para conversar com eles sobre algum assunto do seu interesse.  
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“A aula foi iniciada com pontualidade, dando a devida tolerância de 10 minutos 

para os alunos equiparem-se. Realizei a chamada de forma muito rápida. 

Estiveram presentes 25 dos 27 alunos da turma.” – Diário de Bordo, 9 de 

janeiro 2020. 

“O plano foi cumprido na íntegra, foram realizados todos os exercícios 

propostos.” – Diário de Bordo, 6 de fevereiro 2020. 

Seguidamente, procurava realizar uma ativação geral, através de um jogo 

lúdico. Em todo o processo de planificação, tentava encontrar novos jogos que 

fossem desafiadores para os alunos. 

“Para primeiro exercício, e com objetivo de ativação geral, optei por realizar o 

jogo da “apanhada” (com 6 alunos a apanhar) e, posteriormente, o jogo da cola 

e descola. Verifiquei que este tipo de jogos lúdicos, no aquecimento, resulta 

muito bem nestas idades e leva os alunos a estar mais focados e divertidos no 

exercício quando comparado com o aquecimento tradicional.” - Diário de 

Bordo, 26 de setembro 2019. 

É importante cumprir o plano e prepará-lo da melhor forma possível, para 

obter resultado. No entanto, o professor tem que ter a capacidade de perceber 

que podem surgir situações em que precisa de alterar a planificação, seja ao 

nível do exercício ou na reconstrução das equipas previamente definidas. Logo, 

o professor tem que usar a imaginação e contornar os obstáculos que vão 

surgindo no decorrer da aula para alcançar, apesar de tudo, os objetivos 

previamente definidos. 

Uma aula requer, por parte do docente, atenção, concentração e um 

esforço intenso. Exige a aplicação das forças volitivas para concretizar o conceito 

planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação e capacidade de 

adaptação rápida ao surgimento de novas situações (Bento, 2003, p. 101). 
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4.1.4. Modelos de Ensino utilizado na prática pedagógica 

 

 No 1.º ano do Mestrado, tivemos oportunidade de analisar os mais 

variados modelos de ensino, em contexto escolar.   

Da análise que fizemos, conclui-se que todo o nosso trabalho, enquanto 

docente, deve centrar-se no aluno, de modo a permitir desenvolver as suas 

competências quer a nível prático quer a nível cognitivo. Assim, devemos colocar 

o aluno em situação de verdadeira aprendizagem. O aluno deve tornar-se o 

agente da sua aprendizagem, só, desta forma, se sentirá mais envolvido nas 

diferentes atividades. O professor não pode nem deve transformá-lo num mero 

robot que se limita a reproduzir as tarefas que lhe foram apresentadas. Assim, 

na UD de dança, que, infelizmente, acabou por não ocorrer de forma presencial, 

o objetivo era envolver os alunos de tal modo que eles fossem capazes de 

criarem as suas próprias coreografias. Ao tornar o aluno mais ativo na tarefa, 

estamos a melhorar a sua aprendizagem, mas também o seu desenvolvimento 

físico e cognitivo. 

Contudo, apesar de pensar que esta abordagem centrada no aluno é a 

ideal nas aulas de EF, nem sempre é possível, uma vez que a aplicação de um 

determinado modelo depende e muito do contexto em que o aluno está inserido. 

Há contextos que nos obrigam a recorrer a modelos mais tradicionais, como o 

Modelo de Instrução Direta, que não contribui tão ativamente para a 

aprendizagem do aluno, mas permite manter o controlo e gestão da aula. 

No entanto, e como em todas as profissões, não devemos ser radicais e 

ficarmos presos apenas a um modelo, porque o que mais importa é o que 

pretendemos transmitir. O modelo é apenas uma orientação sobre a forma como 

vamos transmitir os conhecimentos. Nesse caso, cabe ao professor munir-se de 

diferentes modelos que lhe permita tirar vantagem dos mesmos nos diversos 

contextos. 

Na minha prática, usei modelos mais centrados no professor, 

nomeadamente o Modelo de Instrução Direta, como refere Mesquita e Graça 
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(2015, p.48), “caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem (…) ”. 

Mas também apliquei modelos centrados no aluno, como foi o caso do 

Ensino dos Jogos para Compreensão, que segundo da Costa et al. (2010, p.3) 

este modelo “(…) possui raízes na teoria construtivista e coloca o aluno numa 

posição de construtor ativo das suas próprias aprendizagens, valorizando os 

processos cognitivos de percepção, a tomada de decisão e a compreensão do 

jogo.” 

Desta forma, pude comprovar as vantagens e desvantagens destes dois 

modelos. 

 

4.1.4.1.  Modelo de Instrução Direta 

 

 O Modelo de Instrução Direta está centrado no professor e remete para 

este todo o comando do processo de ensino-aprendizagem, sendo um modelo 

bastante usado pelos professores de EF, como indica Metzler (2000, p.161) “por 

muitos anos, foi a abordagem de ensino mais predominante na educação física.” 

Segundo Graça e Mesquita (2015), neste modelo, os professores são 

responsáveis pelo controlo de toda a ação, determinando especificamente o que 

os alunos devem fazer e como o devem fazer. 

Com este modelo, o professor mostra previamente aos alunos o resultado 

pretendido, o que leva o professor a preparar diversas propostas de atividades 

com o objetivo de permitir que os alunos se empenhem na tarefa e na prática da 

habilidade. A essência deste modelo é levar o aluno a realizar muitas tarefas, 

dando ao professor a capacidade de supervisionar cada uma e emitir uma 

quantidade elevada de feedbacks positivos ou corretivos. Desta forma, consegue 

rentabiliza da melhor forma o tempo destinado à aula e à prática de Educação 

Física (Metzler, 2000). 

 Para Rosenshine (cit. por Graça e Mesquita, 2015), para que o professor 

consiga aplicar este modelo, deve realizar algumas tarefas obrigatórias como 

rever a matéria lecionada, apresentar os novos conteúdos introduzidos, fazer 

com o que os alunos tenham um elevado tempo de empenho motor, 
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monitorizando a mesma e realizar correções constantes, indo ao encontro dos 

objetivos previamente estabelecidos.  

Este modelo esteve sempre presente, ao longo do ano, nas modalidades 

que lecionei, uma vez que acreditava que podia ter sucesso na aplicação de um 

modelo mais centrado no professor. Apesar de ser um modelo muito utilizado 

nas modalidades individuais, também acreditava que nas modalidades coletivas 

podia ser bem sucedido, como se pode deduzir no estudo de Browne et al. (cit. 

por Pereira et al., 2013, p.39), onde a aplicação de um modelo mais centrado no 

aluno e outro mais centrado no professor, numa modalidade coletiva, mostrou 

que ambos tiveram aumentos expressivos nas suas habilidades. 

O Modelo de Instrução Direta foi muito importante na fase inicial do EP, 

uma vez que me permitiu controlar melhor a turma, organizar as tarefas e 

explicar como deveria ser executado algum conteúdo novo. Durante o ano, 

recorri muitas vezes a este modelo, nomeadamente, na modalidade de 

basquetebol, para explicar e exemplificar determinados gestos técnicos básicos, 

uma vez que a minha turma não tinha as bases necessárias. Sem o 

conhecimento das técnicas básicas de um desporto, dificilmente se poderá jogar 

corretamente. 

Se por um lado, este modelo permite um melhor controlo e gestão sobre os 

alunos e a aprendizagem correta de determinadas habilidades básicas; por outro 

lado, a falta de situação de jogo, nos primeiros tempos, não agradava aos alunos, 

por isso e com o passar do tempo, depois das habilidades já adquiridas, 

passávamos para um contexto mais de jogo e, deste modo, para um modelo 

mais centrado no aluno. 

No caso da turma partilhada, sendo alunos do 6.º ano, apercebi-me, muito 

rapidamente, numa fase inicial, que seria bastante difícil controlar estes alunos. 

Se a inquietação para a prática era uma mais-valia, já o mesmo não se pode 

dizer relativamente ao comportamento. Perante as caraterísticas da turma, a 

utilização desde modelo foi muito positiva, pois permitia-me controlar melhor os 

alunos. Como era eu que decidia tudo e como o fazíamos, os alunos limitavam-

se a cumprir as ordens. Esta turma comprovou que o modelo a adotar depende 

sobretudo do contexto em que o aluno está inserido. 
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4.1.4.2. Ensino dos Jogos para a Compreensão  

 

No caso do modelo mais centrado no aluno como é o caso do Ensino dos 

Jogos para a Compreensão e de acordo com Rosado e Mesquita (2015, p.138), 

“O modelo adere bem a um estilo de ensino de descoberta guiada, em que o 

praticante é exposto a uma situação-problema e é incitado a procurar soluções, 

verbalizá-las, discuti-las, explicá-las, ajudado pelas questões estratégias do 

professor.” 

 Desta forma, o professor é responsável pela alteração das tarefas, criando 

tarefas de exercitação condicionadas, para que determinada situação aconteça 

regularmente e que o aluno seja obrigado a ultrapassar essa condicionante, 

levando-o a pensar e refletir sobre a forma como o pode fazer. Para tal, o 

professor deve usar o questionamento para levar o aluno pelo caminho certo, 

quando verifica que o mesmo revela dificuldades em saber como deve proceder 

na situação. 

O modelo do Ensino dos Jogos para a Compreensão foi um modelo usado 

maioritariamente nas aulas de basquetebol, apesar de ter começado com o 

Modelo de Instrução Direta. Depois de os alunos adquirirem as bases mínimas 

para a realização dos gestos técnicos, rapidamente passei para o 

aprofundamento da tática no contexto de jogo. Desta forma, foi possível 

aperfeiçoar a técnica através do jogo, porque para além de querer que os alunos 

adquirissem as habilidades técnicas e táticas, também queria que eles 

percebessem melhor o jogo e compreendessem por eles próprios o porquê 

daquela ação se realizar naquela situação. Assim, o foco estaria, como refere 

Rosado e Mesquita (2015, p.138), no “desenvolvimento da capacidade de jogo 

através da compreensão tática de jogo”. Nesse sentido, comecei a utilizar este 

modelo durante a UD de basquetebol aquando da abordagem da componente 

tática 

Os alunos foram confrontados com situações de jogo e modificações feitas 

pelo professor, para que em determinada situação fossem obrigados a pensar e 
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a executar de forma correta, consoante o problema tático que tinham pela frente, 

segundo Graça (cit. por da Costa et al., 2010, p.4) neste modelo “ (…) o aluno é 

exposto a uma situação de jogo com os seus problemas táticos e é estimulado 

a procurar, verbalizar, discutir, explicar as soluções auxiliado pelas questões 

estratégicas do professor, com o objetivo de trazer a resolução do problema e 

respectivas soluções para um nível de compreensão consciente e de ação 

intencional sobre a tática do jogo”.  

 Assim, os alunos viram-se perante situações de jogo reduzido ou 

condicionado, de acordo com o que o modelo valoriza. Nesse sentido, usei com 

frequência a introdução de jogos 3x1 ou 3x2, de modo a potenciar o aspeto 

ofensivo tático do jogo, situações de jogo 3x3 com diferentes condicionantes e 

modificações envolvidas, de acordo com da Costa et al. (2010, p.6), essas 

modificações “são importantes para auxiliar os praticantes a compreenderem 

noções táticas, ofensivas e defensivas”.  

Procurei condicionar o jogo para levar os alunos a executarem determinada 

ação. Ao introduzir a condicionante de obrigatoriedade de realizar marcação 

homem a homem, o aluno teria de realizar desmarcações para que pudesse 

receber. Com este objetivo, pretendia que os alunos pensassem o jogo e o que 

deveriam fazer perante cada situação do jogo, aumentando assim a estimulação 

cognitiva e o desenvolvimento da tomada de decisão, sendo algo que este 

modelo pretende. 

Nesta fase, o meu papel como professor era, além de criar e coordenar as 

situações de jogo, auxiliar os alunos, utilizando a descoberta guiada, fornecendo, 

aos mesmos, algumas ideias que os levassem a refletir, ao invés de lhes dar a 

solução. Era comum durante a situação de aprendizagem, parar e questionar o 

aluno sobre o que deveria fazer, perante a situação em que se encontrava. O 

aluno via-se na obrigação de pensar e tentar resolver a situação, melhorando o 

aspeto tático e por inerência desenvolver a técnica.  
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4.1.4.3. Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

 

Este modelo foi utilizado durante a UD de voleibol, uma vez que o mesmo 

foi concebido para esta modalidade, segundo Mesquita et al. (2013, p.80) o 

modelo determina “uma interação imediata e íntima das componentes tática e 

técnica, em consonância com a dinâmica interna do jogo e os objetivos de 

aprendizagem, num esforço de alinhamento dos conteúdos de aprendizagem 

com a prática do jogo.” 

 O modelo está dividido em 4 etapas de aprendizagem, caracterizadas por 

Mesquita et al. (2013) como sendo:  

• Etapa 1, caracterizada por um jogo estático, onde não há mobilidade e 

apresenta-se dificuldades em sustentar a bola; 

• Etapa 2, caracterizada por jogo anárquico, onde apesar de já existir uma 

maior mobilidade, não existe organização nem diferenciação de papéis; 

• Etapa 3, caracterizada pelo momento em que se começam a verificar 

aspetos do jogo ofensivo, aumentando a disponibilidade de movimentos 

verificando-se a ligação recebedor/passador, com jogadas 

maioritariamente a 3 toques, mas ainda rudimentar; e 

• Etapa 4, caracterizada como sendo a maior etapa do modelo, onde se 

torna possível verificar preocupações nos aspetos ofensivos e defensivos 

do jogo e contra-ataque. Também se verifica preocupação na 

variabilidade do uso de ferramentas para atacar e defender como a 

introdução do amorti e do bloco. 

 

As etapas apresentam-se com conteúdos diferentes, aumentando 

progressivamente a sua complexidade, começando no 1x1 e chegando até ao 

6x6, o que leva à modificação do jogo por etapas. Dependendo do nível, os 

alunos são colocados em determinada etapa e ensinados os conteúdos 

referentes a essa etapa, a passagem para a etapa seguinte só se dá quando os 

conteúdos da etapa anterior estiverem bem consolidados. Tal como referem 

Mesquita et al. (2013, p.81), “a passagem para um nível superior de prática 

requer que os conteúdos abordados na etapa, em questão, sejam do domínio 
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dos praticantes; a avaliação efetiva-se nas formas modificadas de jogo 

abordadas, durante a referida etapa e as exigências assentam nas componentes 

críticas prescritas para os diferentes conteúdos.” 

 Após a AD, pude verificar que a minha turma se situava na etapa 1, uma 

vez que praticamente todos os alunos não conseguiam sustentar a bola. Nesse 

caso, como referem os mesmos autores, é indicado abordar a etapa 1 “quando 

os praticantes não conseguem sustentar minimamente a bola mesmo jogando 

no plano frontal”. Dessa forma, o meu primeiro trabalho e grande objetivo era a 

sustentação de bola. Após a superação deste objetivo, passei para a etapa 2.  

Nesta etapa, a situação de jogo passa a ser 2x2, o que envolve a ligação 

com o colega de equipa. Foi nesta passagem que, para além da preocupação 

com a sustentação da bola, passei a focar-me nas questões do recebedor/não 

recebedor, a minha grande batalha ao longo desta UD. Tentei fazer entender aos 

alunos que o jogador que não recebe desloca-se imediatamente para a rede e o 

jogador que recebe e dá o 1.º toque, fica responsável pelo terceiro.  

 No entanto, nesta etapa, como referem os autores acima mencionados, o 

serviço é a forma mais comum de pontuar. Neste caso, para haver um maior 

número de passes e trocas de bolas, recorri à modificação do número de toques, 

podendo assim os alunos dar duplo ou triplo toque, de modo a potenciar o jogo 

e a relação com a bola e com o colega de equipa.  

 O facto de o modelo permitir várias modificações, faz com que haja um 

aumento da taxa de sucesso por parte do aluno nas suas ações, o que torna 

benéfica a aprendizagem do mesmo. Uma vez que os alunos trabalhavam por 

grupos previamente definidos, tornava-se mais fácil gerir os mesmos sem 

prejudicar ninguém. Apesar de os exercícios base serem os mesmos permitia-

me facilmente modificar o número de toques, regras ou o espaço de um 

determinado grupo que estava a apresentar mais dificuldades, mantendo outro 

grupo mais evoluído com critérios diferentes. Esta situação verificou-se no grupo 

das raparigas: alteração do número de toques, serviço realizado mais perto da 

rede ou diminuição do tamanho da rede com intuito de promover o sucesso em 

qualquer circunstância.  
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Além disso, os alunos tinham total liberdade para eles próprios usarem a 

modificação se assim o entendessem. O grande objetivo foi sempre promover o 

sucesso do jogo, nomeadamente na sustentação de bola com um foco na 

relação recebedor/não recebedor.   

  

4.2. Aplicação Prática – O meu papel nas aulas de EF 

 

4.2.1. Gestão de aula  

 

Ao nível da gestão de aula, ao longo do ano, não se verificaram grandes 

problemas. O facto de, na primeira aula, ter estabelecido regras que os alunos 

teriam de cumprir ajudou nesse controlo. De forma geral, a turma cumpria as 

regras estabelecidas: o tempo de entrada e saída da aula; tolerância de 10 

minutos para se equiparem, após o toque; equipamento para a realização da 

aula (calções ou calças de fato treino); obrigatoriedade de tomar banho no final 

das aulas; a não utilização de pulseiras, brincos, colares e o cabelo das raparigas 

devia estar preso, para garantir as condições de segurança da aula. Por fim, as 

regras de relacionamento uns com os outros, tendo ficado estabelecido que não 

seriam toleradas faltas de respeito. 

Apesar de os alunos apresentarem um comportamento infantil, não houve 

registo de nenhum conflito, excetuando o início de uma aula, em que os alunos 

mostraram algum desinteresse na realização do exercício que tinha preparado. 

Após várias chamadas de atenção, eles continuavam pouco empenhados. Esta 

situação obrigou-me a alterar o plano de aula, pedindo-lhes para realizar um 

exercício mais intenso, como, por exemplo, flexões, corrida, estratégia que 

acabou por resultar.  

Inicialmente, pensei que iria ter problemas com a turma, achei que teria de 

ser exigente, mas a verdade é que os alunos eram bem comportados e o facto 

de não levantarem qualquer problema permitiu estabelecer uma boa relação 

pessoal, o que tornou a aula mais agradável. 
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“Fui também um pouco mais rígido que o habitual pelo medo da maneira como 

os alunos iriam reagir comigo, felizmente os alunos foram impecáveis, 

respeitando as ordens e não tive nenhum problema com eles.” – Diário de 

Bordo, 19 de setembro 2019. 

A relação entre alunos era bastante positiva. Aliás, apesar de os alunos 

serem de duas turmas diferentes, houve grande empatia entre todos e 

conseguiram relacionar-se da melhor forma, formando uma turma única e 

bastante unida. 

“Quanto ao comportamento da turma, a turma mostrou-se empenhada na 

realização das tarefas, mas com momentos de bastante infantilidade, onde basta 

a bola ir para fora ou o colega falhar a jogada que é motivo para se rirem” - Diário 

de Bordo, 30 de janeiro 2020. 

 

4.2.2. Gestão do tempo de aula e do material 

 

“O tempo de empenhamento motor e a instrução, em conjunto, exercem 

uma influência directa sobre as aprendizagens dos alunos”. (Quina, 2009, p.87). 

Como refere o mesmo autor, uma grande parte do tempo destinado no 

programa para a aula de EF é gasto no balneário. Assim, como o tempo de 

empenho motor é bastante importante nas aulas de EF para a aprendizagem dos 

alunos, torna-se fundamental geri-lo da melhor forma possível, arranjando 

estratégias para impedir perdas de tempo. Inicialmente, a minha grande 

preocupação centrava-se na distribuição dos tempos dos exercícios no plano, 

procurava equilibrar o tempo pelos exercícios preparados ou nos exercícios onde 

trabalhássemos os conteúdos relativos ao objetivo pretendido para aquela aula. 

Assim, na escolha do tempo do exercício, pensava no tempo de instrução e 

demonstração, uma vez que este deve estar contemplado no tempo destinado 

ao exercício. Para determinar o mesmo, fazia a previsão do tempo necessário, 

acrescentando no plano mais tempo que o necessário para a demonstração e 

instrução. Se achava que este processo demoraria 3 minutos, eu colocava 6 
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minutos, porque desta forma se o processo demorasse 3 minutos previstos, 

disporia de mais 3 minutos para a prática, e assim teria sempre o tempo de 

prática definido, podendo aumentar consoante a demonstração e instrução. 

Desta forma, evitava que o tempo disponível para a prática fosse menor do que 

o previsto. 

Para tirar proveito do tempo real da aula, antes das aulas, preparava 

antecipadamente todos os materiais necessários, colocava-os estrategicamente 

para quando precisasse de os utilizar, fosse possível fazê-lo de forma rápida e 

eficiente. Todos os exercícios eram organizados previamente, a ideia era que as 

transições se fizessem com a maior rapidez. Para envolver os alunos na aula, 

pedia a sua colaboração na colocação/disposição dos materiais no espaço da 

aula. 

 “Para concluir, creio que a aula correu muito bem, bastante fluida, as 

transições de exercícios foram muito boas, uma vez que já tinha tudo preparado 

e era só mudar rapidamente. Houve também bastante tempo potencial de 

aprendizagem e de empenho motor.” – Diário de Bordo, 3 de outubro 2019. 

Creio que o facto de estar ligado ao treino desportivo ajudou-me imenso ao 

nível da gestão e transição dos exercícios, uma vez que não senti grande 

dificuldade na condução da aula. 

 

4.2.3. Problemas na aplicação prática 

 

A minha grande frustração foi constatar a pouca motivação dos alunos para 

as aulas de EF. Como eram alunos de áreas, não ligadas a Desporto, a sua pré-

disposição para a prática da atividade física era nula. 

Porém, para combater essa problemática, usei várias estratégias, ao longo 

das aulas, como demonstra o seguinte quadro. As estratégias implementadas 

tinham como objetivo motivar os alunos para a prática da EF. Procurei 

sensibilizá-los para a importância da prática do Desporto, mas também para a 

nota que lhes seria atribuída no fim do ano letivo e que podia contribuir para 

melhorar a média de secundário. 
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Assim, numa tentativa de os motivar, apliquei no 1.º Período apenas Jogos 

Lúdicos. No 2.º Período, optei, desde o início, por introduzir as competições nas 

tarefas e o torneio de voleibol. Foi neste momento que me fui apercebendo da 

importância das relações interpessoais, e daí tentei tirar partido delas para 

alcançar os meus objetivos. 

 

Figura 4 - Estratégias de combate à pouca motivação dos alunos 

 

 Uma das primeiras estratégias que tentei implementar foi as “brincadeiras”. 

Percebi que a utilização de jogos lúdicos para aquecer foi uma mais-valia para 

motivar os alunos, pois era perfeitamente percetível que eles se divertiam a 

“brincar”, enquanto ativavam o corpo sem mesmo se aperceberem. No entanto, 

na passagem para a parte fundamental, a parte lúdica deixava de existir, por 

isso, tornava-se necessário arranjar outras estratégias. 

Na parte fundamental, usei a estratégia de competição nos exercícios, mas 

teve um efeito contrário ao que eu pretendia, uma vez que em vez de ficarem 

motivados e tentarem fazer as tarefas de forma correta, só cometiam erros e não 

assimilavam os gestos técnicos corretos. 
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“A competição não resultou nos exercícios, uma vez que eles se  preocupavam 

mais em pontuar e ganhar aos colegas do que fazer os gestos técnicos com 

qualidade, daí que na próxima aula irei apenas colocar a competição na parte 

final da aula e focando na realização com qualidade dos exercícios.” – Diário 

de Bordo, 16 de janeiro 2020. 

Por essa razão, optei por colocar apenas a competição, no final da aula, 

quando realizávamos o torneio de voleibol 2x2. Acho que aqui a motivação e a 

vontade de ganhar foi importante, ajudou os alunos a estarem concentrados na 

aula, à espera da hora do torneio para defrontarem os colegas. 

“ (...) os índices motivacionais dos alunos foram ao máximo, numa fase em que 

estamos perto do fim do torneio, notou-se a vontade dos mesmos em ganhar 

os jogos.” - Diário de Bordo, 27 de fevereiro. 

A competição em género de torneio foi, sem dúvida, uma mais-valia para 

as aulas, para a aprendizagem e para a motivação dos alunos. 

De acordo com Marzinek (2004, p.35) “O que é notável é que a expectativa 

dos alunos quanto às relações pessoais com o professor é enorme, muito mais 

forte que os desejos dirigidos aos conteúdos ensinados”. 

Por perceber isso, procurei aprofundar o caminho das relações pessoais, 

utilizando-as como forma de os motivar. Os resultados foram positivos, na 

medida em que senti que o facto de ter estabelecido uma relação de empatia 

com os meus alunos, conduziu a um aumento de confiança da minha parte em 

relação a eles, e a minha própria autoconfiança, enquanto professor, se ressentiu 

positivamente. A partir daí, a aula passou a fluir melhor e os alunos já realizavam 

os exercícios mais motivados.  

O professor é, sem dúvida, um agente que influencia muito a motivação 

dos alunos para a prática da EF (Marzinek, 2004) 

A minha maior batalha, durante este ano, foi tentar incutir nos alunos o 

gosto pela prática da EF e motivá-los para a mesma. 

 

“Motivar estes alunos para praticarem e realizarem tarefas em educação 

física é bastante complicado, tem sido uma luta constante com eles para que 
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isso aconteça. Consigo ver bastantes melhorias nos alunos, consigo ver os 

alunos a esforçarem-se e mais motivados e isso é muito bom tanto para mim 

como para eles.” – Diário de Bordo, 6 de fevereiro 2020. 

Por isso, creio que o facto de os sensibilizar, diversas vezes, para a 

importância da nota da EF, no final do secundário, aliada à melhor relação socio-

afetiva com eles, fez com que houvesse bastantes melhorias, nesse aspeto, e, 

por conseguinte, a motivação aumentasse.  

 

4.2.4. Instrução  

 

“As instruções verbais e a demonstração são os meios mais 

frequentemente utilizados na transmissão de informação acerca da meta a ser 

alcançada”. (Tonello & Pellegrini, 1998, p.107). 

Segundo Siedentop (cit. por Rosado & Mesquita 2015, p. 73) a instrução é 

uma ferramenta que está no reportório de comportamentos que o professor pode 

usar para transferir informação relacionada com os objetivos e as matérias de 

ensino. De acordo com Rosado e Mesquita (2015, p. 73) “dela fazem parte todos 

os comportamentos, verbais ou não-verbais (e.g., exposição, explicação, 

demonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, nomeadamente 

não verbal) que estão intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem”. 

 A instrução é um elemento de extrema importância no que toca à atuação 

do professor, acredito que quanto melhor for a instrução melhor será a 

aprendizagem dos alunos. Como indica Rosado e Mesquita (2015, p.70) “a 

transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem.”  

No princípio do ano, sentia algumas dificuldades ao nível da explicação, 

porque, muitas vezes, não estava a passar a mensagem de forma clara para os 

alunos, principalmente fruto do nervosismo inicial. No entanto, isso foi combatido 

com a experiência e com o passar do tempo, fiquei mais à vontade e a 

mensagem era corretamente transmitida aos alunos. 



56 
 

 

“Sinto-me tranquilo, bastante à vontade com os meus alunos, falando com eles 

de forma tranquila e tentando explicar-lhes da melhor forma como realizar a 

tarefa. Uma grande diferença em relação ao início do primeiro período.” – 

Diário de Bordo, 13 de fevereiro 2020. 

4.2.4.1. Demonstração 

 

Porém, para que a comunicação seja mais eficaz é necessário juntar a 

demonstração à instrução, porque como mencionam Rosado e Mesquita (2015, 

p. 73) “Retemos, por exemplo, melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; 

recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos;”. 

Neste sentido, todas as modalidades que lecionei, em todas as aulas, antes 

da prática, esteve sempre presente a parte de instrução e demonstração.  

Optava, inicialmente, por explicar verbalmente aos alunos o que iríamos 

fazer e o objetivo da situação de aprendizagem a realizar. Após a breve 

explicação, seguia-se a demonstração, numa fase inicial, comecei por ser eu a 

demonstrar, mas posteriormente recorria aos alunos para me ajudarem, aqui era 

importante a escolha do aluno, uma vez que era necessário que o aluno não 

cometesse erros e fizesse uma correta demonstração.  

 

“Optei por demonstrar com ajuda do Rúben que me parece ser o aluno com 

maior aptidão na educação física.” – Diário de Bordo, 26 de setembro 2019. 

No entanto, para uma melhor explicação e para ter a certeza que a 

mensagem era mais facilmente entendida pelos alunos, comecei a utilizar um 

quadro para lhes mostrar o que se pretendia com o exercício. Ao mesmo tempo 

que desenhava, ia explicando, destacando os aspetos essenciais, 

posteriormente seguia-se uma demonstração no terreno com os alunos.   

“Para este exercício, usei o quadro lá disponível para desenhar como queria 

que fosse o exercício, foi prática comum ao longo desta aula, e mesmo depois 

de explicar demonstrei juntamente com um aluno meu o que era pedido. Creio 
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que o exercício correu bastante bem e foi até produtivo.” – Diário de Bordo 24 

de outubro 2019. 

Como refere Tonello & Pellegrini (1998, p.107) “a informação visual tem um 

papel preponderante na determinação do comportamento motor humano e, em 

específico, no processo ensino-aprendizagem de habilidades motoras.” 

Considero que o professor deve utilizar as mais variadas estratégias para uma 

melhor demonstração. É sempre muito importante para os alunos ter o estímulo 

visual, além do estímulo verbal.  

 

4.4.4.2.  Feedback  

 

De acordo com Fishman e Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 2015, p. 82) 

“o conceito feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno o ou atleta, tendo por 

objetivo modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade” 

 O feedback pedagógico deve ser usado pelo professor como meio de 

transmissão de informação, para levar os alunos a executarem de forma correta 

as habilidades técnicas e impedir comportamentos errados. Segundo Pieron (cit. 

por Quina 2009, p.97) o feedback pedagógico entende-se como “ (…) toda a 

informação fornecida ao aluno com o objectivo de o ajudar a repetir os 

comportamentos motores correctos e a eliminar os incorrectos.” 

 Porém, o feedback pode ser também utilizado como forma para motivar 

os alunos, e é exatamente isso que nos indica Quina et al. (1998, p.735) “para 

além da função informativa, o feedback cumpre, também, uma função de reforço. 

A intervenção do professor repercute-se sobre a estrutura motivacional do aluno 

-isto é, sobre a motivação e disponibilidade para a actividade - reforçando-a ou 

modificando/a.” 

Durante as aulas, procurei sempre emitir feedbacks, tanto corretivos, 

informativos, prescritivos como motivacionais. Procurei, sobretudo, emitir os 

feedbacks para que os alunos pudessem ter uma noção real da sua performance 
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relativa ao gesto técnico. No entanto, quando via que um aluno cometia vários 

erros na mesma habilidade ou falhava os critérios de êxito da mesma, optava 

por corrigir somente um aspeto e posteriormente voltava a observar, para fechar 

o ciclo do feedback, de modo a não tornar a informação de correção muito 

confusa para o aluno. De seguida, verificava se o aluno corrigiu o erro ou não. 

Em caso de sucesso, passava para o erro seguinte, em caso de insucesso 

voltava a parar e emitir feedback novamente, para ter uma intervenção eficaz 

sobre o aluno. 

Sentia-me muito à vontade ao nível do feedback, aliás, após verificar o erro 

procurava intervir de imediato, aumentando assim a hipótese de sucesso. 

Rosado e Mesquita (2015) referem que se o feedback for emitido imediatamente 

após a ação, isso leva a uma potencialização da eficácia do sucesso do 

feedback. Atendendo a esta ideia, procurava intervir rapidamente, através da 

correção ou através de um aspeto motivacional. Enquanto professor, procuro 

estar sempre ligado aos alunos, acompanhando a realização do exercício, 

emitindo feedbacks, procurando explicar como deve ser executado determinado 

gesto.  

Porém, este facto levava-me, muitas vezes, a não fechar o ciclo do 

feedback, principalmente no início da minha atividade porque procurava 

sobretudo corrigir os erros dos alunos. Assim, quando via um erro, corrigia de 

imediato, passando, de seguida, para outro aluno, o que fazia com que não 

fechasse o ciclo. Este ponto teve de ser trabalhado. Assim, sempre que emitia 

feedback, procurava fechar o ciclo, uma vez que este facto contribuía para o 

sucesso da aprendizagem dos alunos.  

 

“Na aula, procurei intervencionar, entrar nos exercícios para os ajudar a 

perceber o que tinham que fazer e corrigir os erros que estavam a cometer. 

Também parei, voltei atrás e repeti várias vezes com o mesmo aluno, até que o 

erro fosse eliminado.” – Diário de Bordo, 20 de fevereiro 2020. 

Para corrigir os erros, de forma mais rápida, poderia recorrer a palavras-

chaves, em vez de interromper a realização do exercício para corrigir o aluno. 

Também poderia emitir um feedback geral, quando o erro fosse comum a vários 
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alunos. Corrigir o erro cometido por um aluno pode servir para corrigir e alertar 

os restantes colegas. De acordo com Rosado (cit. in Rosado e Mesquita, 2015), 

para as correções do professor, é essencial uma individualização, dessa forma 

a maioria dos feedbacks são de carácter individual. Porém, segundo Rosado e 

Mesquita (2015, p. 90), “se os níveis de prática são muito idênticos, se são 

frequentes erros comuns de execução, os FB podem ser dirigidos a um grupo ou 

a toda a classe. Os FB dirigidos ao grupo constituem, também, uma forma de 

modelação de comportamentos, isto é, de utilizar o comportamento de um 

indivíduo como um exemplo para os outros imitarem”. 

Acredito que é importante aliar as duas direções do feedback, mas devo 

dizer que nem sempre o fiz para não interromper a aula e, deste modo, não 

perder tempo disponível para a prática, porque sabia que individualizando com 

um aluno ou um grupo pequeno, a maioria continuava em prática. Por isso, tenho 

de perceber melhor as vantagens de emitir um feedback geral ou individual. 

 Durante o estágio, optei, muitas vezes, por emitir feedbacks prescritivos, 

dando, dessa forma, de imediato a solução ao aluno. O objetivo era levar os 

alunos a reproduzir o que eu queria que reproduzissem em determinada 

situação. Apesar das minhas explicações, alguns alunos revelavam grandes 

dificuldades em compreender a razão de o exercício ter de ser realizado de 

determinada forma. Então, para os ajudar, uma das estratégias que utilizei, 

posteriormente, foi a emissão do feedback interrogativo, no sentido de levar o 

aluno a questionar-se sobre o que estava a acontecer e o que ele deveria fazer 

face à situação. Assim, conseguia levar o aluno a pensar o jogo, a pensar o que 

deveria acontecer e não apenas a fazer porque eu dizia que tinha que fazer. 

Desta forma, o aluno tornava-se construtor da sua própria aprendizagem, 

contribuindo para um desenvolvimento físico e cognitivo. 

 Apesar de ter utilizado este tipo de feedback várias vezes, creio que o 

podia ter utilizado mais, pelo que no futuro, deverei investir mais nesta vertente 

do feedback e reduzir o prescritivo.  

Outro aspeto importante para a emissão do feedback são as relações e o 

ambiente que se cria entre aluno/aluno e professor/aluno. A relação que se 

estabelece entre professor/aluno é muito importante, dela depende a 
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aprendizagem dos alunos. Assim, se existir uma boa relação professor/aluno, o 

aluno sentir-se-á mais à vontade para questionar, para pedir feedbacks e 

esclarecer qualquer dúvida que possa ter. Também, para o professor, será mais 

fácil corrigir, emitir feedback ou falar individualmente quando necessário. Uma 

boa relação professor/aluno constitui, sem dúvida, uma mais-valia para todo o 

processo-ensino aprendizagem (Frymier & Houser, 2000). 

Findo o ano letivo, posso afirmar que tive muita sorte com os alunos da 

turma do 10.º ano, porque conseguimos estabelecer uma boa relação entre 

todos e, deste modo, proporcionar um bom clima de aula ao longo do ano, o que 

tornou todo o processo anteriormente referido muito mais fácil.  

 

4.3. Avaliação 

 

A avaliação deve ser das tarefas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais 

gratificantes para o professor. Não se deve apenas ver a avaliação como a 

atribuição de uma nota sobre o desempenho de uma prova que o aluno realizou, 

mas sim como algo que permita não só avaliar os alunos, mas também o 

processo de ensino do professor. Tal como refere Sanchez (cit. por Quina 2009, 

p.117) “avaliar, em educação, consiste em recolher e interpretar informações em 

função de determinados critérios para tomar decisões com impacto na 

organização e condução do processo de ensino/aprendizagem”. 

Assim, pretende-se que a avaliação sirva para o professor refletir sobre a 

forma de ensinar, e a forma como irá conduzir todo o processo 

ensino/aprendizagem. 

Para isso, e de acordo com Matos (2013, p. 5), é necessário “utilizar as 

diferentes modalidades de avaliação como elemento regulador e promotor da 

qualidade do ensino e da aprendizagem e da avaliação do aluno.” 

Numa fase inicial, utilizei a AD, a avaliação formativa (AF), numa fase 

intercalar, e a avaliação sumativa (AS), como ponto culminante da UD de cada 

modalidade. 

Os objetivos definidos na UD foram sempre os objetivos a avaliar nas 

avaliações formativa e sumativa,  utilizando sempre uma avaliação por critérios 
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e como menciona Quina (2009, p.120) “a avaliação por critério utiliza-se com 

vantagem quando se pretende fazer um balanço em relação aos objectivos 

perseguidos, diagnosticar dificuldades ou possibilidades e/ou determinar se a 

estratégia seguida foi ou está a revelar-se adequada”.  

Também Rosado et al. (2002, p.32) afirma que no que toca à EF “a 

avaliação referida à norma tem pouco interesse, devendo ser privilegiada uma 

avaliação referida ao critério, isto é, em função dos objetivos definidos.” 

Para avaliar, utilizei sobretudo grelhas de avaliação, que preenchia sempre 

que definia uma prática como alvo de avaliação. Essa prática era avaliada em 

função dos critérios definidos para o objetivo que tinha sido proposto. Recorri 

também aos testes teóricos para complementar a avaliação. São estes os 

métodos mais comuns e eficazes para avaliação, assim como referem Ramalho 

et al. (2002, citado por Mendes e Rinaldi, 2020, p.10) “na Educação Física, as 

estratégias mais comumente usadas são a observação, as provas teóricas e os 

trabalhos/seminários/pesquisas, além dessas, há registo do uso de avaliações 

práticas”. 

Realizar as primeiras avaliações não foi tarefa fácil, pois sentia que 

aconteciam muitas situações ao mesmo tempo, e que, muitas vezes, era difícil 

perceber o que estava a acontecer num determinado período de tempo. Por isso, 

tornava-se importante desenvolver a observação, já que esta desempenha um 

papel importante e como afirmam Mendes et al. (2012) “a observação permite 

recolher dados com menor ou maior grau de precisão usados pelo professor para 

proceder à avaliação.” 

Para a observação não dispersar muito, comecei por definir os princípios 

que queria observar e avaliar, tal como referem os mesmos autores “(…) o 

docente deverá selecionar e referenciar quais os comportamentos/competências 

que pretende avaliar, bem como, os seus respetivos parâmetros e critérios de 

êxito sendo que, apenas desta forma, saberá o professor o que realmente 

pretende observar (…)”. Assim torna-se mais fácil selecionar o que observar e 

focar-se apenas nesses aspetos.  

No entanto, muitas vezes torna-se difícil observar tudo o que é pretendido 

na aula, devido ao curto espaço de tempo que temos para avaliar. Uma 
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estratégia que podia e devia ter utilizado, e certamente irei utilizar num futuro 

próximo, é a gravação da aula, mediante o consentimento dos encarregados de 

educação devido à lei da proteção de dados, o que me permitirá posteriormente 

analisar com melhor precisão e mais calmamente a prestação do aluno.  

 Para mim, a avaliação final deve ser encarada como um momento de 

confirmação e não como um momento de avaliação exclusiva, ou seja, a 

avaliação deve ser efetuada ao longo das aulas. A AS deveria apenas servir para 

confirmar a nota pensada, ou parar tirar alguma dúvida que o professor possa 

ter em relação a determinado aluno.  

Na avaliação da EC, os critérios de avaliação definidos pelo GEF estavam 

distribuídos da seguinte forma: 20% para as atitudes, 11% para o conhecimento 

e 69% para habilidades motoras e aptidão física.  

 

4.3.1. Avaliação Diagnóstica 

 

 A AD pode ser entendida como o início do processo de planificação do 

professor, para saber o que os alunos sabem ou não fazer, o que poderão 

aprender e o nível em que se encontram. Assim, como refere Ferreira (cit. por 

Gonçalves et al., 2014, p.90) “a AD é uma ação importante no planeamento do 

processo de ensino-aprendizagem, cujo objetivo é dar indicações (precisas) do 

nível dos alunos de cada turma.” 

Nesse sentido, realizei as avaliações diagnósticas das modalidades 

lecionadas antes da construção da UD, pois a partir do momento que tinha 

informações sobre os alunos e sabendo o nível deles, tornou-se mais fácil 

planificar o processo ensino-aprendizagem.  

A partir da AD, constatei que a turma apresentava um nível muito 

rudimentar ao nível da prática da EF, havendo um ao outro aluno que se 

destacava, mas, no geral, todos estavam no mesmo nível. 

 A primeira AD ocorreu no início do ano letivo e referia-se à modalidade de 

basquetebol. Nessa avaliação, senti muitas dificuldades, uma vez que queria 

preencher a grelha, de forma rigorosa, conforme os critérios atribuídos a cada 

conteúdo. Foi algo que não correu nada bem porque me preocupei mais com o 
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preenchimento da grelha do que propriamente avaliar o desempenho da turma, 

no geral.  

 

“(…) também o facto de estar muito preso ao papel para tentar avaliar não 

ajudou nada e, como consequência, tive bastantes dificuldades para realizar a 

avaliação diagnóstica dos alunos, acabando por não conseguir avaliar toda a 

gente a 100%.” – Diário de Bordo, 19 de setembro 2019. 

 Posteriormente, em conversa com os colegas do NE e PC, consegui 

chegar à conclusão de que o mais importante era avaliar a turma para, depois, 

começar a construir a UD e não propriamente avaliar aluno a aluno.  

 Por isso, na AD de Voleibol, procurei não individualizar, mas sim 

generalizar e ver os alunos que se destacavam. Perante os resultados obtidos, 

constatei que a turma apresentava claras limitações e um nível muito baixo. 

 

“Assim o nível em que os alunos se encontram é bastante baixo, sinto que eles 

nem têm as bases essenciais para jogar voleibol, porque não sabem executar o 

passe, manchete ou sustentar a bola.” – Diário de Bordo – 9 de janeiro 2020. 

Os instrumentos utilizados para a AD foram a observação direta e a criação 

de grelhas de observação com os conteúdos, tanto a nível tático como a nível 

técnico, utilizando uma escala de 1 a 3, onde 1- “não realiza”; 2- “realiza com 

erros”; 3- “realiza perfeitamente”. 

Uma das estratégias que poderia ter utilizado seria a gravação em vídeo 

da AD, para além de poder analisar e avaliar melhor, servia também de 

comparação com a AS e assim verificar melhor a evolução dos alunos de um 

momento para o outro. 

 

4.3.2. Avaliação Formativa 
 

“Quanto à avaliação formativa, esta tem a finalidade de proporcionar 

informações acerca do desenvolvimento de um processo de ensino e 

aprendizagem” (Simões et al, 2014). 
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A AF foi utilizada como forma de perceber se a UD e a sequência de 

conteúdos estava a ser bem realizada, para isso a observação de todas as aulas 

era fundamental, e de acordo com Mendes et al. (2012) “um dos resultados da 

observação é a sua utilização como instrumento de apoio nos momentos de 

avaliação formativa, tendo como objetivo corrigir os erros detetados de modo a 

ajustar o processo de ensino ou a verificação dos resultados da aprendizagem 

face às metodologias adotadas.” 

Para levar a cabo este tipo de avaliação, tornava-se imprescindível uma 

avaliação em todas as aulas. Deste modo, elaborava um relatório individual e um 

relatório geral para perceber que conteúdos os alunos estavam a assimilar ou a 

precisar de investir mais. Assim, a AF foi bastante útil para perceber os pontos 

em que os alunos tinham mais dificuldade e, assim, proporcionar mais momentos 

de exercitação para uma melhor consolidação.  

 Além disso, a AF possibilitou-me ter uma noção do nível do aluno, ver a 

evolução do mesmo e, por conseguinte, auxiliar-me no processo de AS, 

permitindo-me chegar a esse momento de avaliação com uma ideia mais 

aprofundada sobre o desempenho do aluno, usando-a só para confirmar ou tirar 

alguma dúvida.  

 Como não foi possível realizar a AS, no 2.º Período, devido à situação 

epidemiológica da COVID-19, para atribuir a nota desse período, recorri à AF, 

realizada ao longo do período.   

 

4.3.3. Avaliação Sumativa  

 

 Esta avaliação, normalmente, surge no final de cada UD, de modo a dar 

a entender ao professor, se os objetivos previamente definidos foram atingidos 

ou não, segundo Simões et al. (2014, p.20) esta avaliação “visa determinar o 

grau de domínio de alguns objetivos previamente estabelecidos. A avaliação 

sumativa procede a um balanço das aprendizagens e competências adquiridas 

no final de um período.”. 
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 A AS permite perceber se os objetivos foram ou não cumpridos. De certa 

forma, a AS vem confirmar o trabalho desenvolvido ao longo de um determinado 

período de tempo.   

 Para a AS de basquetebol, defini dois momentos de avaliação em função 

dos objetivos que tinha estipulado inicialmente. Como um dos objetivos prendia-

se com o aspeto técnico, nomeadamente lançamento em apoio e na passada, 

como em contexto de jogo, o aluno podia não conseguir executá-los em nenhum 

momento, optei por dedicar meia aula para avaliar com um circuito analítico. Este 

consistia na execução de drible sobre os cones, seguia para lançamento na 

passada numa tabela e depois voltava em drible de progressão para a outra, a 

fim de executar lançamento em apoio, cada aluno repetia este processo duas 

vezes.  

Com este circuito, pretendia avaliar o gesto técnico, aspeto que reforçava 

em todas as aulas, como se realiza, a sequência de apoios na passada, ou seja, 

avaliar os critérios de êxito estabelecidos para o gesto técnico. 

Creio que foi bastante produtivo avaliar deste modo os alunos, pois 

consegui ver facilmente se realizavam ou não o lançamento. Não senti qualquer 

dificuldade no momento de observar o aluno, pois era apenas um e a minha 

atenção estava concentrada no desempenho do mesmo. 

Na aula seguinte, a segunda avaliação foi dedicada a avaliar as 

componentes mais táticas do jogo, pretendia avaliar o “passa e corta”; 

desmarcações e marcações individuais. 

Assim, para avaliar estas componentes, usei o jogo 3x3, para isso defini 

equipas de 3 elementos. Para uma avaliação mais justa e equitativa, optei por 

formar equipas de acordo com os géneros. 

Depois de definidas as equipas, iniciava a avaliação com um jogo 3x3, o 

que dava 12 minutos para avaliar os 6 alunos. Esta avaliação tornou-se bastante 

complicada, pois, muitas vezes, concentrava-me apenas num aluno, por isso 

reforço que é também bastante importante a gravação destes momentos de 

avaliação, caso haja essa possibilidade. 

Para estas avaliações, usei uma grelha onde constavam os conteúdos que 

iriam ser alvos de avaliação e a percentagem atribuída a cada um. Para tal, 
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utilizei a escala do secundário e dividi-a pelos conteúdos. Depois de preenchida, 

obtinha a nota final. 

Apesar de não se ter realizado, teria procedido da mesma forma para a 

modalidade de voleibol. No entanto, só avaliar na componente de jogo 2x2, 

colocando de lado a parte analítica, uma vez mais com as equipas previamente 

definidas. 

Os alunos já estavam habituados a este formato de avaliação, uma vez que 

ao longo do 2.º Período, realizamos o torneio 2x2, que se desenrolou nos 

mesmos moldes. Entretanto, devido à situação epidemiológica da COVID-19, 

não foi possível proceder à avaliação dessa modalidade.  

Para concluir este processo de avaliação, os alunos, na última aula do 

período, preenchiam uma ficha de autoavaliação, onde de acordo com o seu 

desempenho durante o período, indicavam a nota que lhes devia ser atribuída. 

 

4.4. Observação de aulas do NE 

 

Para Duarte e Rodrigues (2016, p.72) “(…) a observação de aulas constitui 

a ferramenta de ligação à praxis, para análise de situações contextualizadas de 

ensino e aprendizagem, a partir das quais os estudantes poderão desenvolver 

«uma atitude de questionamento», em ordem a interpretarem os princípios 

subjacentes à prática e, eventualmente, a reconstruí-los.”. 

A possibilidade de poder assistir às aulas dos colegas do núcleo é de 

extrema importância para o desenvolvimento quer de quem está a lecionar, quer 

de quem está a observar.  

Durante essas aulas, registávamos numa ficha específica de observação, 

os pontos fortes e fracos da aula. Essa ficha seria, posteriormente, analisada 

numa reunião com o PC. A observação dessas aulas permitiu desenvolver a 

nossa capacidade de reflexão e de espírito crítico. 

Graças a essas reuniões, à troca de ideias e à partilha de experiências, 

pude perceber os erros que não deveria cometer e selecionar estratégias que 

podia aplicar em determinadas situações, de acordo com o comportamento da 

turma.  
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Posso dizer que o ambiente do grupo foi excelente ao longo de todo o ano. 

Partilhávamos as nossas experiências, os nossos receios, as nossas 

dificuldades, os nossos sucessos. Sempre houve um clima de entreajuda, 

sugeríamos esta ou aquela alteração no plano de aula que se pretendia 

implementar. Desta forma, acabamos por estarmos envolvidos nos trabalhos uns 

dos outros, o que permitiu a cada um, estar em contacto com uma modalidade 

sem, no entanto, a ter lecionado.  

Esta colaboração contribuiu para fortalecer uma relação de amizade e 

companheirismo com os meus colegas, o que também foi importante para 

crescermos enquanto profissionais e essencial para conseguirmos realizar o 

estágio nas melhores condições. 

Agora que o estágio terminou, posso dizer que o NE da EC 19/20 foi uma 

verdadeira família em todos os sentidos do termo. 

 

4.4.1. A importância da reflexão 

 

A reflexão foi algo que nos foi pedido constantemente durante o primeiro 

ano, ajudando-nos a perceber que só assim é que podemos aprender e evoluir. 

O objetivo da reflexão segundo Schön (1992, citado por Cardoso et al., 2016) é 

fazer com que o agente reflexivo possa ser autónomo na tomada de decisão, e 

desenvolva uma aprendizagem através da experiência, alterada e melhorada 

através da reflexão, desde a transformação dos problemas em novas 

oportunidades emergentes através da aplicação da autorreflexão. 

Assim, durante este ano de prática pedagógica, a reflexão não podia deixar 

de estar presente em todos os momentos do processo. Por conseguinte, para 

cada aula, realizava, no dia seguinte, uma reflexão sobre a forma como tinha 

decorrido a aula. Não o fazia no próprio dia, porque considerava que toda e 

qualquer reflexão deve ser ponderada e não realizada no momento da ação, uma 

vez que podemos não ter o distanciamento necessário para uma reflexão 

objetiva.  
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“Na verdade, a reflexão pode ter como principal objectivo fornecer ao 

professor informação correcta e autêntica sobre a sua acção, as razões para a 

sua acção e as consequências dessa acção” (Oliveira & Serrazina, 2002, p.34). 

 A reflexão permitiu-me analisar as minhas ações, pensar no que devia ter 

feito de forma diferente e o que poderia melhorar na aula seguinte.  

 Acredito que todas as reflexões realizadas ao longo do ano, quer as 

reflexões pessoais quer as reflexões em grupo com os meus colegas do NE 

ajudaram-me a melhorar o meu desempenho enquanto professor e sentia que 

melhorava de aula para aula. Algo que é corroborado por Fontana e Fávero 

(2013, p.13), onde refere que reflexão se torna indispensável e é fundamental na 

atuação diário do professor “(…) pois permite a inovação nas aulas, evitando a 

rotina. No entanto, não é apenas com a experiência que se aprende, mas por 

meio da reflexão sobre ela, podendo, dessa forma, avaliar a prática, adequando-

a conforme for necessário”. 

 Queria destacar a importância da reflexão com um exemplo concreto. No 

início do ano, na modalidade de basquetebol, como tinha uma turma grande e a 

ocupação de espaço não estava a ser bem distribuída, os alunos ficavam algum 

tempo à espera de um exercício para o outro. Esta situação levou-me a pensar 

numa forma de ter os alunos com mais tempo de empenho motor e mais bem 

distribuídos. Depois de abordar a questão com os colegas do grupo, chegou-se 

à conclusão que era necessário proceder a uma alteração ao nível da estrutura 

organizacional da aula. Tendo o problema resolvido, os alunos acabaram por ter 

mais tempo de prática. Fiquei muito satisfeito, porque consegui ver, refletir e 

resolver um problema. 

A reflexão permite simultaneamente ensinar e aprender, como refere 

Oliveira e Serrazina (2002, p.35) “nossa vida pessoal e profissional a reflexão 

constitui um elemento importante do processo de aprendizagem.” Só refletindo 

é que podemos aprender e melhorar. Considero que a reflexão, ao longo de todo 

este processo, ajudou-me a desenvolver o espírito crítico, enquanto pessoa, mas 

também enquanto professor.  

Para além das reflexões de aula, o PO pedia as reflexões do período, o que 

nos ajudava imenso na preparação do período seguinte. Para mim, torna-se 
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praticamente impossível planificar um período de forma correta, sem fazer uma 

reflexão do período anterior ou do ano anterior. É fundamental refletir, foi por isso 

que o PO tentou incutir a reflexão como parte integrante do nosso 

desenvolvimento, como afirma Azevedo (2012), a supervisão se for reforçada 

com o incentivo para melhorar a capacidade de refletir, pode representar uma 

importante estratégia de confirmação da autonomia profissional dos professores, 

de construção e desenvolvimento do conhecimento profissional e também da 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

4.5. Ensino à distância: Dificuldades e conquistas do professor à 

distância 

 

 Com a situação epidemiológica da COVID-19, o Governo decretou o 

encerramento das escolas a 12 de março, encerramento que acabou por ser 

alargado até ao final do ano.  

 Com duas semanas para terminar o 2.º Período e com um 3.º Período 

escolar pela frente, fomos obrigados a adaptarmo-nos a uma situação nunca 

antes vista em Portugal - implementar o ensino à distância. De um momento para 

o outro, professores e alunos viram-se fora do contexto escolar e todo o ensino 

passou a ser feito através de plataformas digitais até então desconhecidas por 

muitos. Trocou-se o multiusos pelo Zoom e o pavilhão pelo Meet. Aos 

professores foi pedido que se adaptassem a esta nova realidade.  

 Na EC, em reunião do GEF, decidiu-se que o trabalho incidiria, na parte 

da aptidão física, dando liberdade aos professores para que realizassem o seu 

trabalho como bem entendessem.  

Em reunião com o NE, o PC informou que a escola tinha optado por usar a 

plataforma Classroom, informou ainda o que era pretendido fazer e como deveria 

ser feito. Esta situação obrigou-nos a rever as nossas planificações e adaptá-las 

à nova realidade. 

 Para o 3.º Período, estava previsto lecionar as modalidades de andebol, 

dança e ginástica de minitrampolim, o que o ensino à distância não permitiu. 
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Contudo procuramos debater e arranjar soluções para abordar cada modalidade, 

apesar de em reunião de grupo ter ficado decidido incidir sobre a aptidão física. 

 

4.5.1. Atividades do Ensino à distância 

 

 

Figura 5 - Atividades do Ensino à distância 

 

 O método de trabalho para essa fase funcionava com a construção 

semanal de dois planos de aptidão física em formato circuito, com 8 exercícios 

e 3 voltas. Esse plano era elaborado por mim e pela minha colega do NE em 

videochamada, posteriormente enviado ao PC e colocado no Classroom para os 

alunos terem acesso. Em simultâneo, criou-se uma pasta denominada “material 

teórico”, onde os alunos tinham acesso à documentação teórica, referente às 

modalidades que seriam abordadas no 3.º Período.  
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 Também criamos uns desafios, com um formato simples, para os alunos 

realizarem e enviarem-nos em vídeo. Com estes desafios, pretendíamos 

aproximar os alunos de uma forma simples das modalidades de andebol, dança 

e ginástica.  

 Como exemplos desses desafios, optamos por um desafio de 

manuseamento e lançamento de um par de meias, para simular o passe e o 

contacto com a bola, no andebol; na ginástica, desafiamos os alunos a realizar 

3 saltos, extensão, engrupado e meia pirueta. Os alunos tinham de realizar a 

corrida, fazer a chamada em cima de uma marca, que tinham feito, e realizar os 

três saltos pedidos. Posteriormente, colocavam o vídeo no Classroom, que 

analisávamos e deixávamos o feedback corretivo para eles terem noção do que 

deviam melhorar com o auxílio do vídeo; para a dança, optamos por desafiar 

uma aluna, dançarina, a realizar vídeos de expressões corporais, para os alunos 

visionarem e identificarem as emoções expressas através da dança. 

 De uma forma geral, os alunos reagiram bem aos desafios propostos, a 

grande maioria entregou os vídeos com os desafios, dentro dos prazos, e creio 

que responderam bem às propostas que fazíamos, tanto a nível dos vídeos do 

plano de aula como dos desafios. 

 Quanto às aulas lecionadas, a aula de terça-feira era assíncrona. Nessa 

aula, os alunos tinham de cumprir o plano de aula, realizando a filmagem da 

execução e enviar para vermos e confirmarmos que eles realmente fizeram o 

plano. Já a aula de quinta-feira, aula síncrona, no Google Meet, realizávamos a 

aula prática lecionada por mim ou pela minha colega estagiária, onde nos 

preocupávamos com as questões posturais dos exercícios. 

No entanto, em relação às aulas síncronas, demos um passo importante, 

colocamos um grupo de 3 alunos por aula, que para além de realizar a aula 

prática, falava sobre as técnicas de cada exercício, exemplificando como o 

mesmo deveria ser executado. Dessa forma, pretendíamos dar aos alunos 

algumas competências importantes para a vida, como a autonomia, a 

capacidade de falar e assumir-se perante os colegas, além de melhorar a sua 

capacidade de exposição sobre um determinado assunto.  



72 
 

Conseguimos melhorar com este sistema, uma vez que começamos com 

um método de ensino que não estava a resultar, optando por outro, que trouxe 

melhores resultados, e que acabou por envolver todos os alunos nas aulas 

síncronas, podendo dessa forma aproximar o aluno à realidade da aula, o que é 

muito difícil nestas condições.  

 

4.5.2. Dificuldades do Ensino à Distância 

 

Quanto às dificuldades, a principal foi não haver contacto presencial 

professor/aluno. Muitas vezes, os alunos apresentavam-se de câmara desligada, 

ou porque tinham vergonha ou porque havia problemas, outros desligavam a 

câmara a meio da aula, outros não compareciam. Esta situação tornou-se 

complexa, já que deixamos de estar presentes, de estabelecer uma relação com 

os alunos, aspeto fundamental, no processo de ensino-aprendizagem.  

A falta de ligação diária com os alunos e a escassez de repetições dos 

conteúdos abordados tornou muito complicada a tarefa de perceber se os alunos 

estariam a assimilar corretamente os conteúdos. Uma vez que o único canal de 

transmissão e informação eram documentos teóricos e correções dos gestos 

através da análise do vídeo, não foi possível garantir que o aluno conseguia 

corrigir algum erro e consolidar determinado gesto.  

Dessa forma, acredito que a abordagem que fizemos às modalidades do 

3.º período serviu como introdução aos alunos para as mesmas, nos próximos 

anos.  

A ideia central era tentar ajudar os alunos a manterem-se ativos na fase 

difícil que o país atravessou, através da aula prática, com reforço constante para 

irem caminhar ou exercitarem-se e levarem os familiares, de modo a manterem 

uma prática de atividade física regular.  

Apesar das circunstâncias difíceis que vivemos, gosto de retirar sempre 

ilações positivas de todas as experiências, e neste caso, posso dizer que esta 

situação contribuiu para aprender a utilizar as novas tecnologias, algumas 

desconhecidas, que passaram a ser utilizadas diariamente, e mais importante foi 

a capacidade de adaptação à situação. 
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Como professor, cresci no sentido de me conseguir adaptar a novas 

realidades e a novas formas de ensinar, o que será seguramente uma vantagem 

no futuro.  

 

4.5.3. Principais Conquistas 

 

Com o finalizar deste período atípico de ensino à distância, foi possível 

verificar que os alunos, apesar de estarem num contexto favorável à não 

realização das tarefas, foram capazes de as realizar, dentro dos prazos pedidos 

e com o máximo empenho.  

Outra conquista importante ocorreu na transição para as aulas em conjunto. 

A participação e o envolvimento de todos os alunos na aula criaram, apesar do 

contexto, um ambiente muito saudável e as aulas tornaram-se melhores para os 

alunos. Conseguiu-se ainda dar aos alunos espaço para desenvolverem a 

capacidade de eles próprios falarem perante a turma, explicando os exercícios 

e as componentes dos mesmos e creio que esse foi um aspeto muito importante, 

pois foi possível ajudá-los a desenvolverem não só as questões ligadas à 

disciplina, mas também em relação ao seu desenvolvimento enquanto cidadãos, 

permitindo assim aos alunos terem mais à vontade para falar em público, o que 

sabemos que na sua vida futura poderá ser bastante útil e importante. 

Creio que apesar de tudo, conseguimos conquistas importantes ao nível do 

empenho, da participação dos alunos e sobretudo na criação de um bom 

ambiente entre a turma, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos 

alunos, assim como, e não menos importante, a realização de exercício físico de 

forma regular ajudou a manter uma boa saúde física e mental, neste tempo de 

confinamento. 
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5. ÁREA 2 – Participação na escola e relação com a comunidade 

 

 

 

 

Figura 6 - Atividades na comunidade escolar 

5.1. Corta-mato 

 

Na EC, o corta-mato realizou-se no dia 05 de dezembro de 2019, da parte 

da manhã, nas instalações da escola. Todos os alunos da escola e do 

agrupamento participaram.  

O corta-mato é uma das atividades mais tradicionais na escola, no âmbito 

da disciplina de EF e visa promover o gosto pela atividade física, pelo desporto 

e pelo espírito competitivo. Além disso, os vencedores das provas são também 

apurados para a prova distrital.  

Essa atividade foi apresentada, na reunião de GEF, no início do ano e 

consta do Plano de Atividades. Uma vez que se trata de uma atividade realizada 

todos os anos, as dinâmicas de organização gerais estavam praticamente 

definidas, tendo sido necessário apenas ajustar alguns pormenores. O Curso 
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Profissional de Desporto esteve envolvido na dinâmica da organização do 

evento. 

Semanas antes da prova, uma das minhas funções consistia em divulgar, 

junto dos alunos da turma que lecionava, a existência da prova e incentivar as 

suas inscrições. Posteriormente, foi necessário recolher as inscrições dos alunos 

que iriam participar na prova para entregar ao PC para que a sua participação 

se tornasse oficial. No dia da prova, horas antes do seu início, foi necessário 

reunir com o GEF para definir a função de cada professor. Os EE´s tinham como 

função montar o percurso e fazer a cobertura fotográfica, monitorizar a prova ao 

nível da segurança e ao nível de regras, procurando promover o bom ambiente 

entre os alunos dentro e fora da prova. 

No final da manhã e após a conclusão de todas as provas, procedeu-se à 

atribuição dos prémios.  

Esta atividade foi enriquecedora, para mim, uma vez que me permitiu estar 

envolvido na organização e monitorização de um evento bastante importante, 

que é o corta-mato. 

Consegui ter noção da dinâmica que a organização deste tipo de atividade 

implica e além disso permitiu-me saber como agir em determinadas situações. 

Acredito que foi uma atividade enriquecedora tanto para mim como para os 

alunos, uma vez que estas atividades servem para promover o desporto e 

despertar o gosto pela prática do mesmo.  

Esta atividade decorreu de forma bastante satisfatória. A participação dos 

professores do NE também foi satisfatória, pois corresponderam da melhor forma 

ao que lhes foi solicitado. 

 

5.2. Alunos com Necessidade Educativas Especiais (ANEE) 

 

Durante o ano letivo, lecionamos aulas de EF a ANEE. Para tal, todas as 

quintas-feiras, tínhamos uma aula com três ANEE, duas raparigas e um rapaz 

com problemas ao nível do deficit cognitivo e de atenção. 

Durante o decorrer das aulas, contávamos com o acompanhamento da 

professora de Educação Especial, responsável pelos alunos, que, para além da 
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supervisão das aulas, nos forneceu informações sobre os problemas dos alunos 

e algumas diretrizes sobre como lidar com eles e o que fazer em determinadas 

situações.  

Depois deste feedback da professora, o primeiro contacto com os ANEE foi 

muito importante. Tivemos a oportunidade de os questionar sobre os seus gostos 

desportivos, os problemas físicos, as situações do quotidiano relativas à sua 

atividade física extracurricular, entre outras, o que nos permitiu conhecer melhor 

os alunos. 

Após o primeiro contacto e de ter constatado o gosto que tinham pelo 

futebol, foi definido em consenso entre o NE que iríamos apenas abordar futebol 

e aptidão física, já que um dos alunos apresentava um problema ao nível do 

braço, o que impedia qualquer modalidade que exigisse a utilização de braços 

ou mãos. 

Inicialmente, tivemos alguns problemas ao nível da falta de pontualidade e 

da falta de material necessário para a realização da prática da EF, o que 

provocou um atraso ao nível das atividades.  

De forma a combater este problema, fizemos várias chamadas de atenção 

aos alunos, assim como falamos com a professora para os alertar sobre a 

importância do cumprimento das regras. Para garantir que os alunos 

comparecessem às aulas, íamos buscá-los à porta da sala da aula anterior à 

nossa e encaminhávamo-los para o pavilhão. Desta forma, garantíamos que eles 

compareciam.  

No que diz respeito às aulas, e como os alunos apresentavam alguns 

deficits cognitivos, apenas solicitávamos a realização de exercícios muito 

simples e utilizávamos corrente de analogias para que os alunos percebessem 

o que se pretendia. As atividades correram de forma satisfatória, uma vez que 

os alunos se empenhavam no cumprimento das tarefas. Os alunos conseguiram 

evoluir ao nível de aptidão física, mas também ao nível técnico, no que diz 

respeito à modalidade de futebol.  

Estas aulas e o facto de lidar com os ANEE permitiu-nos trabalhar a 

disciplina de forma diferente, obrigando-nos a adaptar exercícios, a ter em 

atenção aspetos mais específicos que com outros alunos não era necessário. 
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Desta forma, foi possível adquirir competências ao nível da adaptação das 

matérias de ensino em consonância com os problemas dos alunos, bem como 

ter em atenção e desenvolver aspetos de relação e aproximação a ANEE. 

É possível ajudar estes alunos a desenvolverem-se enquanto alunos e 

seres humanos, mas, para isso, torna-se necessário adaptar a disciplina, para 

que estes não se sintam de parte e estejam assim integrados na comunidade 

escolar. 

Em suma, esta situação permitiu-me estar melhor preparado para, no 

futuro, lecionar uma turma com ANEE. 

 

5.3. Reuniões 

 

Relativamente às reuniões, estas sempre despertaram em mim uma 

grande curiosidade, pois queria saber como funcionavam e o que era abordado 

em cada uma delas. Como EE, estas reuniões foram bastante importantes para 

aprender a parte mais burocrática do trabalho de professor.  

Assim, a primeira reunião que assisti foi a do GEF, onde, apesar de ter uma 

voz pouco ativa, permitiu-me observar e perceber o que se fazia naquelas 

reuniões. Foi importante perceber como eram discutidos os critérios de avaliação 

de cada ano, assim como o Plano de Atividades.  

As reuniões intercalares realizadas pelo conselho de turma foram outro 

momento importante para entender o que é abordado nessas reuniões e saber 

o que se está a passar com os alunos nas outras disciplinas, tendo assim, muitas 

vezes, uma visão até então desconhecida pelo professor de EF. Deste modo, é 

possível conhecer melhor os alunos e os problemas existentes no seio da turma. 

Outra reunião muito importante foi a reunião de final de período, aí pude 

ver de perto como se executa a reflexão sobre o processo avaliativo do aluno, 

como são ponderadas e dadas as notas ao aluno e perceber todas as suas 

dinâmicas, sendo até àquele momento um processo que desconhecia por 

completo. 
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Apesar de não poder intervir nas reuniões, estas foram muito 

enriquecedoras, já que me permitiu ter uma visão mais concreta do processo de 

avaliação.  

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 
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6. Conclusão e Perspetivas futuras 

 

Termino este percurso de cinco anos de formação académica, com a 

conclusão do EP onde pude exercer, pela primeira vez, a profissão que sempre 

quis, ser professor de EF. 

Sempre imaginei que uma profissão ligada ao Desporto não seria um 

trabalho, mas sim uma paixão, pela qual não custaria acordar todas as manhãs 

para trabalhar porque seria algo que me daria prazer. Felizmente, este ano pude 

confirmar essa ideia que tinha ao estar na escola, lecionar, relacionar-me com 

os alunos e com os colegas do grupo. Esta experiência tornou-se gratificante e 

senti que é mesmo isto que quero fazer para o resto da minha vida. 

 Estes dois anos de formação permitem-me, sem dúvida, estar preparado 

para futuramente entrar numa escola para exercer, com toda a responsabilidade 

e com toda a garantia de sucesso, esta profissão da qual tanto me orgulho.  

 A contribuição do EP assume uma importância acrescida à formação, pois 

ajudou-me a compreender que estar no terreno diariamente é diferente de estar 

a aprender numa sala de aula. Passado um ano, saio muito mais bem preparado 

para lecionar. O auxílio de todos, as dicas, os conselhos, as partilhas, as 

reflexões, as frustrações, as alegrias, fizeram-me crescer quer a nível 

profissional quer a nível pessoal.  

 Sei que tenho que crescer muito mais, que tenho bastante que aprender 

ainda. Sei que a minha identidade ainda se vai construir ao longo da minha 

carreira, mas tenho a certeza que criei as bases necessárias para poder voar e 

começar a construir a minha carreira de professor de EF.  

 Quanto às minhas perspetivas futuras, a curto prazo, passam por 

continuar ligado ao Desporto, tanto no treino de futebol como no trabalho como 

instrutor de ginásio. A médio prazo e mal possa concorrer para as escolas, irei 

fazê-lo na esperança de ser colocado, sujeitando-me claro a todos os esforços 

que a profissão implica, nomeadamente sair da minha zona de residência e ir 

para um local totalmente desconhecido. Porém, acredito que sair da zona de 

conforto vale a pena pelo gosto pela profissão e porque tenho vontade de singrar 

como profissional da educação.  
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 A longo prazo, espero estar a exercer a profissão de professor de forma 

regular e estável e ter uma carreira bem construída e de que me possa orgulhar.  

 A todos os que participaram na minha formação de professor, o meu muito 

obrigado! 
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Anexo 1 – Ficha de Caracterização dos alunos  
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Anexo 2 – Modelo do Plano de Aula  
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Anexo 3 – Unidade Didática de Basquetebol 
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Anexo 4 – Teste Teórico  
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Anexo 5 – Torneio de Voleibol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI 
 

Anexo 6 – Grelha de Avaliação de Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

Prof. Fábio 

Miranda
Tática

Nº

Passe de 

Frente  25% - 

5

Serviço 

Baixo    20% - 

4

Manchete 

25% - 5
Recebedor/Passador 30% - 6

1 3 4 4 3 14

2 4 4 3 5 16

3 3 4 2 3 12

4 5 4 4 4 17

5 3 3 3 4 13

6 4 3 3 4 14

7 5 4 5 4 18

8 4 3 4 4 15

9 3 4 2 3 12

10 3 3 3 3 12

11 4 4 3 4 15

12 2 2 3 3 10

13 4 3 3 4 14

14 3 4 2 5 14

15 3 4 3 4 14

16 5 4 5 5 19

17 3 4 4 4 15

18 4 4 3 5 16

19 4 4 3 4 15

20 4 4 3 4 15

21 5 4 5 4 18

22 3 4 2 4 13

23 4 3 5 4 16

24 5 4 5 5 19

25 4 4 3 5 16

26 3 3 3 3 12

27 4 3 3 4 14

28 5 4 5 4 18

Total
 Técnica

Conteúdos
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Anexo 7 – Ficha de Avaliação Diagnóstica de Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ºM

Prof. Fábio 

Miranda

Nº Passe Manchete  
Serviço por 

baixo

Serviço por 

cima     
Remate     Deslocamentos Retorno Ajustamento

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

Total
Relação com bola / Técnica Tática

Conteúdos
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Anexo 8 – Ficha de autoavaliação dos alunos 

 

 


