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Resumo 

Inserido no plano curricular do 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensino Básicos e Secundários, o Estágio Profissional (EP) é um 

momento que permite aos Estudantes Estagiários (EE) se descobrir e 

desenvolver enquanto professores, emergir na comunidade escolar e 

demonstrar as suas capacidades e conhecimentos. Com o auxílio do Professor 

Orientador (PO) e da Professora Cooperante (PC) é possível arriscar, ser mais 

ousado nas estratégias e métodos a utilizar, devido à sua supervisão e 

orientação, os riscos são controlados, o que oferece mais segurança ao EE na 

sua prática. 

O presente documento tem como objetivo apresentar e dar a conhecer, de forma 

alargada, a minha participação e intervenção ao longo do processo de 

crescimento profissional, mas não só, que é o EP. Desta forma são tratados 

diversos temas que permitem traçar o caminha que percorri até chegar ao EP, 

durante e o que tenho que percorrer após. 

O EP correu melhor do que perspetivava, a minha relação com a turma foi ótima, 

a relação entre os alunos foi de amizade e entreajuda. Por conseguinte, pude 

focar-me, em grande parte, na preparação e na execução do processo de 

ensino/aprendizagem. Enquanto professor, tenho preferência por abordagem 

construtivistas que promovem um desenvolvimento global e integral dos alunos. 

Toda a minha ação será pautada com o intuito de atribuir aos alunos um papel 

importante na sua aprendizagem, através da compreensão dos conteúdos, do 

poder de decisão e da atribuição da responsabilidade. 

A integração na comunidade escolar é parte importante do processo do EP, o 

exemplo e a simpatia de todos os intervenientes da comunidade, funcionários, 

professores, direção, etc., serviram de exemplo e facilitaram a minha integração 

e participação nas atividades organizadas pela escola, pelo grupo de educação 

física e do Núcleo de Estágio (NE). 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTUDANTE ESTAGIÁRIO, 

ENSINO/APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

As part of the curriculum plan for the 2nd year of the Master's in Physical 

Education Teaching in Elementary and Secondary Schools, the EP is a moment 

that allows EE to discover and develop themselves as teachers, emerge into the 

school community and demonstrate their skills and knowledge. With the help of 

the PO and the PC it is possible to take risks, to be more daring in the strategies 

and methods to be used, because of their supervision and guidance, the risks are 

controlled, which offers more security to the EE in its practice. 

This document aims to present and make known, in a broad way, my participation 

and intervention throughout the process of professional growth, but not only that 

of PE. In this way diverse themes are treated which allow me to trace the path I 

have travelled until I arrive at EP, during and after it. 

The EP went better than I expected, my relationship with the class was great, the 

relationship between the students was one of friendship and mutual help. 

Therefore, I can focus largely on the preparation and execution of the 

teaching/learning process. As a teacher, I have a preference for constructivist 

approaches that promote a global and integral development of students. All my 

actions will be guided by the intention of giving students an important role in their 

learning, through the understanding of the contents, the power of decision and 

the attribution of responsibility. 

The integration in the school community is an important part of the EP process, 

the example and sympathy of all the actors of the community, employees, 

teachers, direction, etc., served as an example and facilitated my integration and 

participation in the activities organized by the school, the physical education 

group and the NE. 

KEYWORDS: PROFISSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING/LEARNING.
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1. Introdução 

Inserido no plano de estudos do mestrado de Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, o EP é um momento fundamental na formação de um estudante de 

Educação Física (EF), marca o culminar da sua formação inicial e o início da sua 

aventura como profissional de EF. O EP providencia uma visão concreta e ampla 

da vida de um professor, desde o trabalho de preparação e planificação do 

processo de ensino, até à sua participação na comunidade escolar de diferentes 

formas. 

O presente documento visa corroborar todo o trabalho desenvolvido ao longo 

deste ano letivo muito particular. Logo nos primeiros dias de estágio somos 

confrontados com a necessidade de preparar e planificar o processo de ensino, 

perspetivar que estratégias, modelos e métodos que pretendemos utilizar, indo 

ao encontro daquilo que é a nossa visão da EF e das necessidades e 

preferências dos alunos. A aplicação dessas estratégias, modelos e métodos 

requerem muito estudo, muita pesquisa e muita reflexão, por um lado para ser 

capaz de produzir um impacto positivo nos alunos, promovendo a aprendizagem 

e, por outro lado, permitindo que o EE consiga autoavaliar a sua ação de forma 

sustentada, permitindo adaptar o processo de ensino/aprendizagem às 

características dos seus alunos, caso não aconteça e se desenvolver enquanto 

professor. 

Todas as experiencias e vivência que fizeram parte deste caminho contribuíram 

para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e, certamente, como professor. 

O RE trata, fundamentalmente, três grandes pontos, ponto 1, a contextualização 

pessoal e institucional, ponto 2, a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem e desenvolvimento profissional e, ponto 3, a participação na 

escola e a relação com a comunidade, os dois últimos contém as três áreas de 

desempenho enunciadas no Regulamento do estágio profissional. 

No ponto 1 discorre sobre o meu percurso desportivo e académico e de que 

forma me influenciou como pessoa e moldou a minha visão sobre a EF, bem 

como, sobre os ideais e objetivos da Escola Cooperante (EC) e as características 

do contexto de prática. O ponto 2 aborda as temáticas dos entendimentos e 
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concessão da EF, os modelos, metodologias e estratégias utilizadas na 

execução do processo de ensino, algumas questões problemáticas que surgiram 

ao longo da Prática de Ensino Supervisionada e, ainda, o projeto de investigação 

desenvolvido. O ponto 3 apresenta a minha participação nas atividades 

desenvolvidas pelo grupo de educação física, a minha intervenção na direção de 

turma e a ação de formação organizada por mim com o auxílio da CO e do NE. 
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Parte I: CONTEXTUALIZAÇÃO PESSOAL E INSTITUCIONAL 

 

2. Parte I: CONTEXTUALIZAÇÃO PESSOAL E 

INSTITUCIONAL 

  

  

 



  

6 
 

  

 



  

7 
 

 

2.1. Caracterização Pessoal 

Ao longo da minha vida existem três fases que tiveram um contributo essencial 

na minha formação pessoal e desportiva que terão uma influência enorme no 

exercício profissão de professor de educação física. Essas três fases são 

constituídas pela minha participação desportiva, a educação física e pelo ensino 

superior. 

Desde muito novo a minha vida foi rodeada pelo desporto e pela educação física. 

Sempre fui uma criança muito ativa que, mesmo doente, só queria jogar futebol, 

correr, saltar. Lembro-me de, ainda muito pequeno, assistir aos jogos de futebol 

do meu pai. Jogava no clube da terra, clube onde iniciei a minha formação 

desportiva e onde jogo atualmente. Este clube está intrinsecamente ligado à 

minha família. O meu padrinho foi presidente do clube quase trinta anos e muitas 

outras pessoas da minha família fizeram parte da direção durante os 34 anos de 

existência do clube. 

Comecei a jogar futebol no clube da minha terra, um clube amador que teve um 

impacto enorme na minha formação desportiva e pessoal. Com 10 anos estava 

a jogar no escalão de juvenis, com e contra adolescentes de 14, 15 e 16 anos. 

Esta desvantagem clara, em termos físicos e cognitivos, obrigou-me a trabalhar 

mais, a pensar mais no jogo e de que forma era possível causar impacto. 

Logo no meu primeiro ano de futebol, tive que me superar, ser persistente e ser 

paciente, porque não jogava tanto tempo quanto queria e quando jogava não 

tinha muito sucesso, devido à diferença física que existia entre mim e os 

adversários. Este foi o meu contexto competitivo até aos meus 14 anos. Só no 

meu último ano de formação no clube, com 15 anos, é que senti que competia 

de igual para igual com os jogadores das outras equipas. 

Neste ponto era o jogador com mais anos de clube, com mais anos de futebol e 

rapidamente assumi uma posição de líder. Não uma liderança vocal, mas uma 

liderança pelo exemplo, pela motivação, pelo empenho e pelo respeito que tinha 

pelos meus colegas, pelo futebol e pelo clube. 
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Com 16 anos tive a possibilidade de treinar à experiência, durante a pré-epoca, 

no FC Penafiel. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha 

adolescência. Para além de não ter ficado na equipa fui dispensado no segundo 

treino. Para um jovem de 16 anos foi como se me tivessem passado um atestado 

de incompetência, fiquei devastado e sem confiança nas minhas capacidades. 

De qualquer forma, não ia deixar de jogar futebol, não ia deixar de fazer aquilo 

que mais me dava alegria. Nesse ano, comecei a jogar no SC Rio de Moinhos. 

Pela primeira vez jogava num clube federado, as minhas expectativas eram 

enormes, tão grandes quanto as incertezas. 

O meu treinador teve um impacto incrível, devolveu-me confiança e ensinou-me 

muito sobre futebol. Curiosamente, é professor de educação física. A forma 

como nos ensinava o que pretendia, como tentava que compreendêssemos o 

que nos ensinava, a sua preocupação em informar o que pretendia, como 

pretendia e porque pretendia. Era diferente, senti que estava a crescer, senti que 

a minha opinião e dos meus colegas era valorizada, que realmente fazíamos 

parte de algo grande, que tínhamos um papel ativo no treino e no jogo da equipa, 

em todos os aspetos. 

Joguei no clube até finalizar a minha formação e voltei para o meu clube, o clube 

da terra, o U Cruzeiro FC. A minha formação desportiva foi muito rica, ainda que 

mais marcada mais pelo insucesso do que pelo sucesso, obrigou-me a crescer, 

como desportista e como pessoa. A perseverança, o empenho, a motivação e a 

superação tiveram muito presentes, fui capitão de equipa e sempre procurei ser 

um líder pelo exemplo. 

A EF é também muito importante, porque, a par do futebol, era o espaço onde 

eu era mais feliz e me apercebi que tinha que estar presente durante a minha 

vida. O meu primeiro contacto com a educação física foi quando andava no 

infantário e ter alguém (professor de educação física) que proporcionava uma 

experiência motora que nunca tivera, alguém que me ia ensinar a jogar futebol, 

basquetebol, andebol e todos os outros desportos era fantástico e sem dúvida 

que me marcou. 

A educação física continuou a estar presente no meu percurso escolar e cada 

vez com mais importância ao longo do meu percurso escolar. Desde muito cedo 
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que tinha decidido que queria ter formação académica e ser professor de 

Educação Física. No início do ensino secundário já tinha os objetivos bem 

definidos, que média deveria ter para “entrar em Desporto”. Tudo estava 

delineado para atingir os meus objetivos. 

Para mim, as aulas de EF eram os grandes momentos da semana, onde eu 

estava sempre atento e sempre pronto para apreender tudo o que os meus 

professores diziam e faziam. 

O desporto e a EF são momentos chave na minha formação como pessoa que 

serão espelhados na minha profissão como professor. Todos os professores e 

treinadores, todas as vivências, todos os momentos, positivos e menos positivos, 

foram-me construindo e moldando enquanto pessoa e professor. A forma como 

eram resolvidas situações de confronto, como apresentavam e explicavam os 

exercícios, a forma como estávamos envolvidos ou não nas aulas e nos treinos. 

Os três anos da licenciatura foram muito ricos em experiências e em 

conhecimento. O facto da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto 

estar virada para a Educação foi muito importante para a construção da minha 

imagem como professor. Tudo foi abordado e ensinado com um grande vínculo 

didático e pedagógico. Por prática da instituição as disciplinas maioritariamente 

práticas tinham um cunho muito didático, o mais importante não era fazer muitas 

vezes para fazer determinado gesto com perfeição, mas sim saber como é que 

esse gesto deve ser feito de determinada maneira e por que é que deve ser feito 

dessa forma, e o que devemos fazer para desenvolvê-lo. 

Tive professores com diferentes convicções, diferentes experiências de vida, 

professores mais experientes com uma história fantástica e professores mais 

jovens à procura de escrever uma história de sucesso. Foi muito enriquecedor e 

teve um enorme impacto na minha visão sobre o ensino. 

No último ano de licenciatura realizei o meu estágio curricular no FC Penafiel nos 

escalões de Peninhas: Sub10 e Sub12. Poder trabalhar com crianças dos quatro 

aos doze anos foi um desafio, o perigo de manter a mesma postura nos três 

escalões aumentou a minha sensibilidade e forma de interagir com os jovens 

atletas. No escalão de Peninhas tinha que ser mais cuidadoso, mais atencioso 

e, ao mesmo tempo, mais atento e rígido para conseguir dar treino a crianças 
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com quatro e cinco anos. No escalão de Sub10, primeiro ano de futebol 

organizado para todos os jogadores, foi necessário ensinar tudo aos miúdos. A 

equipar, a apertar os cordões, a perceberem posicionamentos dentro de campo, 

os princípios de jogo, a jogarem coletivamente de forma organizada. Na equipa 

de Sub12 consistiu mais em desenvolver os atletas ao nível da compreensão de 

jogo, de algumas dinâmicas, da compreensão tática para conseguirem fazer a 

transição para o futebol de 11. 

Trabalhei com treinadores jovens com uma visão mais inovadora e com 

treinadores mais experientes com um grande conhecimento tático, técnico e 

pedagógico sobre treino. 

Terminada a licenciatura, ingressei no Mestrado de Ensino de Educação nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), estava cada vez mais próximo do meu grande objetivo. O 

Mestrado é o momento de formação final e, por sua vez, é também o mais 

importante. É a partir deste momento que começamos a ligar os pontos e 

construir uma concessão pessoal do que é a educação, a EF e o professor. 

Durante a minha formação, diversas unidades curriculares (UC) deram 

conhecimentos fundamentais para este momento do estágio e 

correspondentemente para o exercício da profissão no futuro. 

Todas as UCs do campo da pedagogia possuem um caráter importantíssimo 

para o professor estagiário. O estágio é um momento vincadamente prático, 

onde estamos constantemente a pensar na gestão da aula, da turma, no 

feedback pedagógico que devemos dar aos alunos, de acordo com aquilo que 

são os critérios de êxito ou componentes críticas das diferentes situações de 

aprendizagem. 

As UCs de Didática Geral e Didática Específica verificam-se, também elas, 

fundamentais para o professor estagiário. A Didática Geral trata do planeamento, 

como devemos estruturar os conteúdos e de que forma o podemos ensinar, 

tarefas realizadas na fase inicial do estágio. As Didáticas Específicas serviram 

para colocar em prática os conhecimentos da didática geral, relacionando-os 

com os conteúdos e características de cada modalidade. Assim como, serviram 
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para aplicar as temáticas da pedagogia acima referidas, nos momentos de 

intervenção nas aulas e nas escolas.  

Destaco, também, as UC de Profissionalidade Pedagógica que contribui para 

elucidar sobre as questões da competência, do profissionalismo, da ética, da 

deontologia e dos desafios atuais na formação de professores e de 

Desenvolvimento Curricular que nos deu a conhecer as questões da legitimação 

da educação física, das concessões do ensino, bem como, questões sobre o 

currículo e como deve ser interpretado pelo professor. 

O conjunto do meu percurso desportivo e académico têm uma enorme influência 

no meu crescimento, na minha formação e, por sua vez, no meu entendimento 

da educação física e do ensino. 

2.2. A Educação Física e o Ensino 

A Educação Física é uma disciplina de fundamental importância para o 

desenvolvimento integral das crianças e jovens, de tal maneira que está inscrito 

na Carta Internacional da Educação Física e do Desporto de 1978 que “todo ser 

humano tem o direito fundamental de acesso à educação física e ao desporto, 

que são essenciais para o pleno desenvolvimento da sua personalidade. A 

liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e morais, por meio da 

educação física e do desporto, deve ser garantido dentro do sistema 

educacional, assim como em outros aspetos da vida social” (UNESCO, 2015). 

Apenas com este pequeno parágrafo é possível perceber, realmente, a influência 

que a educação física pode ter no desenvolvimento das crianças e jovens. 

A Educação Física e aquilo que lhe é característico vai ao encontro do tipo de 

alunos que a escola pretende formar. Como demonstra o Plano Educativo Escola 

(2018) da EC “a Missão da Escola é garantir aos jovens do concelho e da região, 

uma sólida e eficaz formação de excelência, nos domínios do conhecimento, dos 

valores humanos e sociais...”) e (“procura o desenvolvimento pleno e 

harmonioso, respeitando a singularidade da personalidade de cada aluno(a)...”. 

Nenhuma disciplina do currículo escolar tem a capacidade de promover um 

desenvolvimento “pleno e harmonioso” dos alunos como a educação física. Esta 

possui três pilares fundamentais: o desenvolvimento da condição física, a 
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estruturação do comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social 

(Crum, 1993). 

Para além de desenvolver as capacidades físicas dos alunos, a educação física 

é um fator único para o desenvolvimento e formação dos alunos porque é a única 

disciplina que trabalha a corporalidade e o movimento do corpo. Para Crum 

(1993), a educação física utiliza o movimento do corpo em função da 

aprendizagem dos alunos. Permite, também, que os alunos tenham uma 

perceção adequada da sua imagem corporal, muito importante para o sentido de 

orientação e para a coordenação motora. 

Nas aulas, os alunos têm a possibilidade de desenvolver as suas capacidades 

sociais. Aprender a comunicar, trabalhar em grupo, desenvolver um espírito de 

cooperação e união, com respeito pela opinião dos outros. 

Citando Bento (2012), a educação física “é intrinsecamente educativa, porque 

contém códigos, imaginários, fitos, conflitos e contradições, que suscitam apego 

e afeição, ponderação e emoção, paixão e razão”, características únicas da 

disciplina curricular de Educação Física. 

Eu quero ser um professor que vai ao encontro dos que está acima referido, 

proporcionar aos alunos um vasto leque de experiências que promovam o seu 

desenvolvimento integral e global, a nível motor, físico, social e moral que tenha 

um impacto positivo nas suas vidas adultas. O desporto e a EF dão aos jovens 

a capacidade para se adaptar às diferentes circunstâncias e encarar os 

problemas e desafios do dia-a-dia, os chamados life skills. 

Segundo a World Health Organization (1999), life skills são a capacidade de ter 

um comportamento adaptativo e positivo que permitam os indivíduos lidarem de 

forma efetiva com as exigências e desafios da vida quotidiana. 

Este tipo de capacidades promovem a capacidade de superação, trabalho em 

equipa, comunicação, respeito, cooperação, fundamentais na vida pessoal, 

social e profissional. 

Poder ter este impacto positivo que pode estar presente até ao final da vida dos 

alunos acarreta uma responsabilidade acrescida, comparando com as restantes 

disciplinas curriculares. 
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O professor de educação física, devido à natureza da sua disciplina, tem um 

conhecimento alargado dos alunos, uma vez que a disciplina proporciona um 

vasto conjunto de experiências que permitem conhecer o aluno a nível, físico, 

motor, emocional, social e cognitivo. 

Este conhecimento sobre os alunos obriga a um processo de ensino-

aprendizagem global e meticuloso. Como professores temos que ser capazes de 

criar situações de aprendizagens que vão para lá do conhecimento teórico e 

motor, é necessário que as situações de aprendizagem proporcionem o 

desenvolvimento integral dos alunos. 

É função do professor influenciar positivamente a aprendizagem e 

desenvolvimento dos seus alunos. Para que isso aconteça é necessário que o 

professor possua um conjunto de características e conhecimentos específicos, 

mas também globais que permitam fundamentar todas as suas decisões durante 

o processo de ensino-aprendizagem (Queirós, 2018).  

Um professor competente tem que ser capaz de adaptar o seu estilo de ensino, 

os modelos, métodos e estratégias de acordo com as características e 

necessidades dos alunos e do contexto. Atuar de forma incisiva e responsável 

de forma a ajudar os alunos a suprir as suas necessidades e dificuldades. 

Para isso, é necessário possuir um conhecimento pedagógico alargado, ter um 

conhecimento aprofundado dos conteúdos relativos a cada categoria 

transdisciplinar (habilidades motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais 

e condição física e fisiologia) e, ainda, conhecer o programa de educação física, 

as aprendizagens essenciais, de forma a proporcionar situações de 

aprendizagem com valor educativo (técnico, tático, valores, atitudes, etc.) que se 

adaptam às características dos alunos. 

Citando Queirós (2002), o ensino “requer que os profissionais sejam capazes de 

ver a sua missão para além da mera transmissão de conhecimentos e de 

técnicas”. Um professor competente deve exercer a sua função assente em 

princípios e valores que promovam o respeito, a inclusão, a solidariedade e a 

justiça para que os alunos não se sintam desrespeitados, alienados, injustiçados. 

Orientar os jovens para que sejam capazes de tomarem decisões assentes em 

princípios e valores, essenciais para as suas vidas. 
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Apesar de uma participação ativa no desporto sou uma pessoa introspetiva, 

pouco comunicativa e com algumas dificuldades em estabelecer novas relações 

com outras pessoas, o que é algo preocupante para o estágio. Sou uma pessoa 

calma, tranquila, responsável, organizada e compreensível o que é positivo face 

à especificidade da profissão. 

2.3. Caracterização Institucional 

2.3.1. A Escola Cooperante  

A Escola Cooperante (EC) apresenta uma oferta educativa virada para o 3º ciclo 

do Ensino Básico e para o Ensino Secundário. Com o objetivo de adequar a 

formação dos alunos às suas características e interesses, proporciona um leque 

de cursos científico-humanísticos e profissionais para o ensino secundário. 

De acordo com dados de 2017, frequentam a escola cerca de 2175 alunos, dos 

quais, 682 frequentam o Ensino Básico e 1493 frequentam o Ensino Secundário. 

Apresenta instalações recentes e em bom estado com um edifício de salas de 

aula e laboratórios, gabinetes de trabalho docente, gabinete médico, gabinete de 

atendimento ao aluno, biblioteca/mediateca, zonas de convívio e lazer 

(polivalente, esplanada, espaço convívio), zona de restauração e serviços 

(administrativos, papelaria/reprografia e serviço de psicologia e orientação 

educativa). 

Para a prática das aulas de educação física, a escola possui um pavilhão 

gimnodesportivo composto por 6 balneários, gabinete médico, campo de jogos 

e pela sala de expressões e ginástica (SEG). São utilizados, ainda, os campos 

de ténis, as piscinas municipais e o Campo Intergeracional de Penafiel no 

exterior do recinto escolar.  

Existe uma clara preocupação com crescimento individual dos alunos, com a sua 

formação enquanto indivíduo único e particular. A EC pretende que os alunos 

encarem a escola como um espaço que privilegia a transmissão de 

conhecimentos, atitudes e valores. Um ambiente de promoção dos direitos e 

deveres dos alunos que os enriquece enquanto pessoa e exige-lhes 

responsabilidade, autonomia e civismo que contribuem para o sucesso escolar. 
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A Missão da EC é garantir aos jovens do concelho e da região, uma sólida e 

eficaz formação de excelência, nos domínios do conhecimento, dos valores 

humanos e sociais que vá ao encontro das suas aspirações e necessidades. 

Procura o desenvolvimento pleno e harmonioso, respeitando a singularidade da 

personalidade de cada aluno, daí a oferta educativa nas áreas artística, 

desportiva, científica e tecnológica. 

A escola pretende assegurar a excelência educativa ao nível dos resultados 

académicos, da transmissão de valores, da qualidade do trabalho docente e não 

docente e da dinâmica envolvida no processo de aprendizagem, do plano de 

atividades e do empenho de todos os intervenientes. 

Neste sentido, são adotados valores e princípios como a valorização dos 

indivíduos, a valorização da instituição, a equidade educativa, a 

responsabilidade e a meritocracia. 

No projeto educativo da escola é caracterizado como um ponto fraco a 

quantidade reduzida de alunos envolvidos em atividades físicas. Como professor 

estagiário de educação física será minha função incentivar os alunos para a 

prática de atividades físicas, enfatizando a importância de um estilo de vida ativo 

e saudável, bem como, cooperar nas atividades desportivas organizadas na 

escola. 

2.3.2. Caracterização do Núcleo de Estágio 

O NE, composto por mim, pela Catarina e pelo Eugénio, parece que foi formado 

de forma intencional. Todos possuímos a capacidade de compreender e 

respeitar as ideias e convicções de cada um e, incrivelmente, existe uma 

complementaridade entre as características e competências de cada um de nós, 

os pontos menos fortes de cada um são mascarados pelos pontos mais fortes 

do outro. 

Todos cumprimos o horário da professora, até para que existisse uma 

aproximação mais rigorosa ao que é o trabalho de um professor, e a nossa 

relação não podia ser melhor. Conversamos abertamente sobre os problemas 

das nossas aulas, como assistimos a todas as aulas conversamos sobre as 

turmas e sobre as aulas, o que faríamos diferente, de que forma o faríamos para 
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atingir o mesmo objetivo. Existia uma entreajuda para ultrapassarmos as 

dificuldades e problemas das aulas, em conjunto, refletíamos e discutíamos 

possíveis estratégias a utilizar. 

Para além de nos apoiarmos no estágio, apoiamo-nos, também nos momentos 

fora do estágio. Conversávamos sobre os problemas do dia-a-dia, estávamos 

disponíveis para nos ajudar, independentemente da situação. 

A nossa relação era, apenas o espelho da relação que tínhamos com a PC que 

demonstra uma vontade e capacidade de trabalho exemplares, o seu dinamismo 

e boa disposição contagiam e a sua sensibilidade e relação com todos os 

integrantes da comunidade escolar são impressionantes. 

A função de supervisão da PC relacionados com o planeamento didático, com a 

gestão do tempo e com as relações com a comunidade escolar são fundamentais 

no processo de formação. 

A PC é um exemplo fantástico, dá-nos liberdade e responsabilidade total. 

Incentiva que nos expressemos, procura perceber a forma como pensamos as 

situações de aprendizagens, as aulas, no fundo, o processo de 

ensino/aprendizagem e está sempre disponível para conversar e refletir sobre as 

nossas aulas e sobre as suas aulas. 

Desde o início do ano que a responsabilidade da turma recaía sobre mim. 

Sempre com o apoio e supervisão da professora, tomei todas as decisões ao 

nível do planeamento e aplicação do processo de ensino aprendizagem. A 

professora esteve presente em todas as aulas, sempre disposta a auxiliar, tendo 

uma participação fundamental nas unidades didáticas em que não me sentia tão 

à vontade. 

Durante a semana existiam sempre dois ou três momentos onde estávamos 

reunidos para tratarmos dos assuntos da direção de turma e para discutir e 

refletir sobre as aulas.  

A professora teve um papel preponderante na nossa integração na comunidade 

escolar. A suas relações de amizade com os professores e funcionários da 

escola fez com que fôssemos bem recebidos e, de certa forma, acarinhados por 

todos. 
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A relação com o PO foi sendo construída aos poucos. Apenas nos tínhamos 

cruzado com o professor em dois ou três momentos de aprendizagem e nos 

“corredores” da FADEUP. 

O PO mostrou-se sempre muito disponível para nos ajudar e deu-nos 

ferramentas para estudar, trabalhar e melhorar como professores. Durante o ano 

foram vários os momentos onde nos reunimos com o professor, nas reuniões de 

estágio, nas reuniões do núcleo de estágio e nos momentos de observação. 

Sempre nos deu oportunidade para colocar dúvidas, discutir as questões 

problemáticas das aulas e nos incentivou a ir mais longe, procurar mais e 

diferentes formas de promover a aprendizagem dos nossos alunos. 

2.3.3. Turma Residente 

Uma turma do curso de Línguas e Humanidades composta, inicialmente por 26 

alunos e após o segundo período, devido à desistência de 1 aluno e à 

transferência de dois alunos, por 23 alunos, dos quais 16 raparigas e 7 rapazes. 

Na relação com as turmas tenciono que tenham como base o respeito, a 

cooperação e a compreensão. Tentarei, sempre que me for possível ir ao 

encontro das preferências, necessidades e características dos alunos. 

Pretendo que as aprendizagens sejam significativas, no que diz respeito às 

modalidades e às competências para a vida, de forma a envolver ativamente os 

alunos no processo de ensino/aprendizagem. O meu maior desafio e 

preocupação será passar para os alunos o prazer da atividade física e exercício 

físico, influenciar os alunos a terem estilos de vida mais ativos e saudáveis onde 

a atividade física regular marque presença. 

Na aula de apresentação os alunos preencheram uma ficha de caracterização 

que tinha como objetivo fornecer-me informações acerca dos dados biográficos, 

problemas e hábitos de saúde/higiene, rotina diária/deslocação para a escola, 

nutrição, vida escolar, tempos livres, disciplina de Educação Física e 

observações que achassem pertinentes. 

Desta forma fiquei a conhecer um pouquinho de cada aluno, os seus problemas 

de saúde, as suas preferências, dificuldades e nível de participação desportiva. 

A idade dos alunos situavam-se entre os 15 e 17 anos de idade. Alguns deles já 
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com objetivos bem definidos para o futuro, dois com interesse na área do 

desporto, e outros alunos ainda indecisos, com dificuldade em perceber o que 

querem fazer no futuro. 

Com base nestas fichas verifiquei que poucos alunos da turma praticavam 

desporto e tinham alguma atividade física. À data, apenas cinco alunos da turma 

praticavam desporto, dois praticavam futebol, um futsal, um ténis e uma aluna 

pratica karaté. A possibilidade de uma grande parte dos alunos não estar 

predisposto para a prática de exercício físico e das aulas de educação física era 

um problema que me causava alguma preocupação. 

Tirando um momento ou outro de algum descontrolo e de um ou outro 

comportamento menos adequado, a turma teve um bom comportamento nas 

aulas e funcionou bem nas diferentes modalidades. Os alunos trabalharam bem 

por grupo, cooperaram, comunicaram e chegavam a um consenso facilmente. A 

relação entre os alunos permitiu que algumas das dificuldades motoras e 

técnicas fossem ultrapassadas. 

 

2.3.4. Turma Partilhada 

Para lecionar um turma do ensino básico tivemos que nos deslocar à vizinha 

escola, uma vez que na EC não existem turma de segundo ciclo. Esta escola é 

mais antiga com infraestruturas, materiais e funcionamento bem diferentes da 

EC. 

Antes de iniciarmos as aulas, deslocamo-nos à escola para verificar as 

condições de espaço e material que a escola possuía. Nesse momento a 

professora falou da turma, apontou algumas situações mais críticas em termos 

de comportamento e em termos psicomotores. Disponibilizou-nos os 

documentos da listagem da turma, das fotos dos alunos, e da distribuição dos 

espaços e das modalidades. 

A turma era composta por 23 alunos, com idades compreendidas entre os 11 e 

os 12 anos. Uma parte dos alunos praticava desporto, entre os quais, futebol, 

futsal e ginástica, mas todos eram muito ativos e dinâmicos. Na turma existiam 
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alguns alunos com excesso de peso, no entanto, apesar de ser uma 

preocupação, os alunos demonstraram motivação e empenho para as aulas. 

O comportamento da turma foi muito bom, o que também facilitou a nossa tarefa. 

Prestavam atenção quando estávamos dar instrução, faziam o que pedíamos, 

procuravam tirar dúvidas e chamavam-nos quando tinham dificuldades. Tinha 

um conjunto de alunos que apreendia o que era pretendido muito rapidamente, 

promovendo uma rápida progressão em termos do processo de 

ensino/aprendizagem. 
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3.1. Caracterização Concetual 

3.1.1. Educação Física para a Vida 

A EF é uma disciplina com características únicas e muito específicas no currículo 

que vão ao encontro daquelas que são as necessidades da sociedade atual. De 

acordo com (Queirós, 2004), a escola como instituição inserida num determinado 

contexto social e cultural, será o espelho desse mesmo contexto. Nesse sentido 

é função da escola formar o tipo de pessoa ideal para cada época. 

Nos tempos atuais, começa a existir maior consciencialização no que diz respeito 

ao bem-estar mental e, sobretudo, físico. Desta forma, nenhuma outra disciplina 

no currículo trabalha o corpo. Na EF o material para trabalho que é 

absolutamente necessário é o corpo e todas as vivências, todas as experiências 

serão visíveis ao longo da vida dos alunos. 

Outro fator diferenciador para as outras disciplinas do currículo é a sua marcada 

vertente social. Os alunos jogam e trabalham em equipa, aprendem uns com os 

outros, cooperam entre si para superar as dificuldades, são confrontados com o 

insucesso e com o sucesso quer do grupo quer social. São um conjunto de 

acontecimentos que têm um enorme impacto do desenvolvimento dos alunos, 

que constroem personalidade e caráter. 

A EF e o desporto possuem potencialidades específicas para ir ao encontro das 

necessidades dos alunos e alunas para o seu desenvolvimento, educação, 

formação e conceber a sua identidade (Bento, 1999). 

A EF atual não se pode preocupar apenas com a prática de desporto e atividade 

física, apesar de esta também ser parte importante para a promoção de um estilo 

de vida mais ativo e saudável, as exigências dos alunos e da sociedade atual 

requerem incidência mais alargada no que diz respeito ao desenvolvimento dos 

alunos. É necessário promover um desenvolvimento global e integral dos alunos. 

Todos os diferentes momentos educacionais formais ou informais (Savater, 

1997) que ocorrem nas aulas de EF podem-se traduzir pelo resto da vida dos 

alunos. Os life skills são características e competências pessoais, como a 

definição de objetivos, o controlo emocional, a autoestima e a ética de trabalho 

que pode ser facilitado ou desenvolvido através do desporto, e por sua vez, da 
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EF que se verificam no dia-a-dia, em contextos não desportivos (Gould & Carson, 

2008). 

De acordo com (Pierce, Gould, & Camiré, 2016), a aquisição de life skills ocorre 

quando o aluno ou praticante está em contacto com o contexto em que ocorre a 

aprendizagem desportiva. Esse contexto deve ser controlado e ajustado pelos 

professores e treinadores para facilitar e promover a sua aquisição. 

3.1.2. Legitimação da EF 

É função da EF educar através do desporto, facilitando o acesso dos jovens à 

cultura desportiva, e competência motora, promovendo o desenvolvimento da 

personalidade passando para os alunos e alunas valores, princípios, normas e 

conhecimentos que auxiliarão na conduzir as suas vidas (Botelho-Gomes, 

Queirós, & Silva, 2012). 

Crum (1993) determina três funções fundamentais da EF, a estruturação do 

comportamento motor, a aquisição de condição física e a formação pessoal, 

social e cultural. 

A EF é a única disciplina que promove o movimento do corpo, visando 

preferencialmente corporalidade, criando possibilidades de movimento que 

contraria que a Escola se torne cada vez mais intelectualizada e divorciada do 

corpo (Bento, 1999). 

É um fator único para o desenvolvimento e formação dos alunos, porque é a 

única disciplina que trabalha a corporalidade e o movimento do corpo, para 

(Crum, 1993) a educação física utiliza o movimento do corpo em função da 

aprendizagem dos alunos. Permite, também, que os alunos tenham uma 

perceção adequada da sua imagem corporal, muito importante no sentido de 

orientação e na sua coordenação motora, influenciando positivamente o futuro 

pessoal e social dos alunos e alunas. 

Promover hábitos de atividade física e estilos de vida ativos, é uma das 

preocupações da EF. Passar para as crianças e jovens os prazer e os benefícios 

da atividade física e do exercício físico é imperativo para o combate ao 

sedentarismo e à obesidade. 
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Nesta altura em que os jovens são cada vez mais sedentários e passam muito 

tempo “hipnotizados” nos ecrãs é essencial que a EF seja capaz incentivar os 

jovens a terem estilos de vida mais ativos, enfatizando todos os benefícios 

físicos, mentais, sociais e médicos da prática de exercício físico ao longo das 

suas vidas, indo ao encontro da atualmente mais vincada cultura do corpo, só 

possível através prática de exercício físico e de estilos de vida saudáveis. 

A EF deve funcionar como um transmissor cultural. O desporto tem um enorme 

peso na cultura de um país e, consequentemente, na cultura de cada região 

(Botelho-Gomes et al., 2012). É importante que a escola, através da EF possa 

ser uma ponte de ligação entre a comunidade escolar e as associações 

desportivas circundantes, promover o contacto dos alunos com associações, 

clubes e todos os seus intervenientes, atletas, árbitros, treinadores, diretores, 

dirigentes, etc. Este tipo de iniciativas poderiam promover, para além do 

conhecimento e da integração nas associações desportivas, a tolerância e o 

respeito pelo trabalho realizado por todos os seus intervenientes.  

Este tipo de iniciativas pode, também, ser muito importante para as raparigas, 

no sentido de lhes dar a conhecer diversas associações e modalidades às quais 

se podem associar e praticar. O desporto é marcadamente masculino, segundo 

Botelho-Gomes et al. (2012), faz com que não existam referências ou modelos 

para as alunas, o que pode levar a uma desvalorização e uma menor 

participação feminina no desporto. 

Seria de esperar que a EF fosse um espaço de equidade e cidadania que 

garantisse igualdade de oportunidades aos alunos e alunas, no entanto, não é 

sempre que isto acontece. De acordo com Botelho-Gomes, Queirós e Silva 

(2012) a EF foi beber muito daquilo que é o fenómeno desportivo que, 

infelizmente, conserva preconceitos e estereótipos contra as mulheres que estão 

presentes nas aulas (Hills, 2006). 

Numa altura em que o tema da igualdade de género é muito discutido e tem uma 

pertinência fundamental no futuro da sociedade moderna, cabe à escola, na sua 

vertente formativa e educacional, e por sua vez à EF combater a desigualdade 

de género existente no tratamento e oportunidade dos alunos e educá-los 
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através do exemplo, pela adoção de medidas e estratégias que promovam a 

igualdade. 

Se a EF perpetuou por tanto tempo a desigualdade, é sua função e dos seus 

profissionais ir de encontro ao que durante muito tempo foi, erradamente, 

perpetuado. As autoras Botelho-Gomes, Queirós e Silva (2012) referem que este 

tipo de comportamento foi reproduzido no currículo oculto, segundo Neto e 

colaboradores (2000) o currículo oculto é uma das formas de promover a 

discriminação no espaço de aula e legitima uma EF genderizada. 

É dever da EF, até pela sua vertente social, e dos seus profissionais, 

propulsionar e educar os seus alunos sejam, também eles promotores da 

mudança, do combate aos preconceitos e estereótipos machistas que lhe estão 

associados, promovendo a igualdade e equidade de participação desportiva na 

escola e fora dela.    

3.1.3. Conceções de Ensino  

O documento das normas orientadoras para o Estágio Profissional define 

conceção como a projeção do processo de ensino sustentado numa visão 

pedagógica que esteja de acordo com contexto educativo, com as 

especificidades da EF no currículo e com as características dos alunos. 

Para o professor ser capaz de desenhar o processo de ensino existem um 

conjunto de documentos e materiais que o auxiliam a colocar em prática e 

adaptar as exigências centrais ao contexto social, cultural e geográfico de cada 

escola (Bento, 2003). 

Existem, sobretudo, três documentos nacionais que norteiam a nossa prática à 

entrada para o EP, o Programa Nacional de EF do Ensino Secundário (2018), o 

documento das Aprendizagens Essenciais (2018) e o documento do Perfil do 

aluno à saída do ensino obrigatório (2017). 

Existem também, com o mesmo intuito, documentos elaborados por cada escola 

que, como foi referido acima e como Bento (2003) referiu, auxiliam o professor a 

colocar em prática as diretrizes nacionais, de acordo com o “contexto social, 

cultural e geográfico de cada escola”. 
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Através da análise destes documentos é facilmente percetível que todos eles 

vão ao encontro do desenvolvimento global e integral dos alunos, pretendendo, 

não só, que os alunos adquiram conhecimentos relativos a cada disciplina mas 

que sejam capazes de apreender competências pessoais e sociais fundamentais 

no mundo do trabalho e na vida das pessoas. 

Posto isto, o ensino tem que ser pensado, preparado, planeado e aplicado com 

o objetivo de aferir aos alunos capacidades pessoais, motoras, cognitivas e 

sociais que tenham uma influência positiva ao longo das suas vidas. 

Ao começar o EP, sem grandes espectativas mas com entusiasmo, muita 

vontade e com a “certeza” do tipo de professor que queria ser e o impacto que 

isso teria nos meus alunos. Não entendo que a minha concessão de ensino se 

alterou, mas sim, que se foi construindo e completando ao longo do EP.  

Percebi que para conseguir que os alunos aprendam e disfrutem das aulas não 

posso ficar agarrado à teoria, ao que está escrito nos livros. A bibliografia 

disponível não deve ditar a intervenção do professor, deve sim, servir como um 

espectro que contêm várias opções a que o professor se pode fazer recorrer em 

determinado momento do processo de ensino/aprendizagem.  

Acredito que enquanto professor temos que ter os alunos como plano de fundo 

enquanto planificamos o momento de ensino. É importante que este vá ao 

encontro das suas características e preferências. Foi importante para a 

aprendizagem dos alunos se sentirem parte integrante do processo de ensino. 

Os alunos sentiram que estavam a ser “ouvidos”, que as suas opiniões e 

pretensões eram valorizadas e estavam espelhadas nas aulas, aumentando o 

seu engajamento e facilitando a relação professor/aluno. 

Aproveitando a ligação, inicialmente estava receoso por conhecer a turma, não 

tenho uma presença imponente que pudesse “intimidar” os alunos e estava 

preocupado que isso afetasse negativamente os seus comportamentos. O EP 

mostrou-me que a melhor forma de relacionar-me com os alunos e resolver 

situações conflituosas é através do diálogo. Pautei a minha intervenção pela 

compreensão, exigência e sinceridade. As situações de alguma indisciplina ou 

de incumprimento das regras foram facilmente resolvidas, sem que se 

repetissem. 
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Uma parte importante na vida de um docente é o trabalho desenvolvido na 

comunidade escolar e o impacto que tem na vida escolar dos alunos. O trabalho 

do diretor de turma não é muito reconhecido, mas é fundamental para os alunos. 

Relações saudáveis, com base na simpatia e cooperação, com a comunidade 

escola, sejam alunos, funcionários ou professores, permitem que o EE usufrua 

muito mais da experiencia, sinta-se apoiado pela comunidade e mais confiante. 
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3.2. Planeamento da Turma Residente 

A preparação do processo de ensino/aprendizagem desencadeado umas 

semanas antes do início do ano letivo através da análise dos documentos de 

planificação e reflexão da disciplina do ano anterior que continham informações 

sobre as matérias lecionadas e a relação da turma com as modalidades de 

acordo com o nível de desempenho dos alunos. 

De seguida, realizei uma análise aos documentos facultados pelo Ministério da 

Educação, das aprendizagens essenciais, do perfil do aluno à saída do ensino 

obrigatório e do programa de EF, obviamente. 

Na aula de apresentação foi dado seguimento ao planeamento. Os alunos 

preencheram uns formulários com informações, desde os contactos de 

emergência até às modalidades, por eles, praticadas. Ainda nesta aula, de forma 

a definir as 6 modalidades lecionadas ao longo ano letivo, os alunos votaram 

para escolher duas de quatro modalidades coletiva e uma das duas modalidades 

de raquetes, de acordo com as orientações do programa. As matérias escolhidas 

de acordo com a maioria dos votos foram futsal, voleibol e badmínton. As outras 

opções variavam entre a ginástica e a natação, mas devido a uma condição de 

saúde da PC não foi possível lecionar natação. A dança é obrigatória devido às 

restrições do programa e NE decidiu lecionar orientação na opção livre, por ser 

uma modalidade desconhecida pelos alunos e que permite um contacto direto 

com a natureza. 

Nas aulas seguintes foram realizadas as avaliações diagnósticas das 

modalidades a lecionar, o que me permitiu ter algum tempo para elaborar os 

documentos da planificação anual da EF, de acordo com o roulement dos 

espaços definidos para os três períodos. Desta forma ficou definido lecionar no 

1º período futsal no campo exterior e ginástica acrobática no SEG, no 2º período 

badmínton e voleibol no pavilhão e no 3º período dança no SEG e orientação no 

espaço exterior. Com a planificação anual já definida virei as minhas atenções 

para a elaboração das unidades didáticas. 

Em seguida apresento uma tabela que sintetiza o mapeamento do ano letivo. 
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Tabela 1 – Mapeamento instrucional do ano letivo.  

 Modalidades Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Modelos/Estratégias 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

F
u
ts

a
l 

N
ív

e
l 
In

tr
o

d
u
tó

ri
o
 

Passe/Receção 
Condução 

Finta 
Remate 

Posição Defensiva 
Desarme/Interseção 

Penetração/ 
Contenção 

Cobertura Ofensiva/ 
Cobertura Defensiva 

O aluno, em exercício (com superioridade numérica dos 
atacantes) e em situação de jogo de futsal 5x5 (num espaço 

amplo): Recebe a bola controlando-a e enquadra-se 
ofensivamente, optando conforme a leitura da situação: 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance; passa a um 

companheiro desmarcado; Conduz a bola na direção da 
baliza, para rematar (se entretanto conseguiu posição) ou 

passa; desmarca-se após o passe e para se libertar do 
defensor, criando linhas de passe, em desmarcação ou em 

apoio Na defesa, procura orientar o atacante para uma 
direção desfavorável esperando o momento certo para 

recuperar a bola ou intersetar o passe; Posiciona-se perto do 
colega defensor preparado a agir caso este seja 

ultrapassado. 
Cooperar com os companheiros e aplicar as regras do jogo 

como jogadores e árbitros. 

MCJI 
TGfU 
MED 

 
Ensino por níveis 

 
Realização de exercícios 

em equipa; Época 
desportiva; Atribuição de 

funções (jogadores, 
árbitros e 

organizadores). 

G
in

á
s
ti
c
a
 

N
ív

e
l 
E

le
m

e
n

ta
r 

Rolamento frente 
Rolamento retaguarda 

Rolamento ombro 
Pivôt 

Meia pirueta 
Posição flexibilidade 

Queda facial 
Pegas 

Figuras de pares, trios 
e grupo 
Relação 

música/movimento 

A par, trio ou grupo combinam numa coreografia musicada 
(sem exceder dois minutos), utilizando diversas direções e 
sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, 
tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas 

gímnicas, com os seguintes elementos técnicos, marcando o 
início e o fim de cada elemento. 

Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo 
da Ginástica, aplicando os critérios definidos pelo professor 

com correção técnica, expressão e combinação das 
destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses 

critérios. 

Aprendizagem 
Cooperativa 

 
Fornecimento de 

documentos didáticos; 
Utilização do telemóvel 

para pesquisa. 
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2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

B
a

d
m

ín
to

n
 

N
ív

e
l 
In

tr
o

d
u
tó

ri
o
 

Pega 
Deslocamentos 
Posição Base 

Lob 
Clear 

Serviço 
Amorti 

Encosto 
Remate 
Bloqueio 

Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-
táticas elementares, do badmínton, garantindo a iniciativa e 

agressividade em participações “individuais” e “pares”, 
aplicando as regras. Coopera com o companheiro, batendo e 
devolvendo o volante, evitando que este toque no chão ou na 
rede, em situações de sequências e em situação de jogo de 
individuais ou de pares. Mantém uma posição base com os 

joelhos ligeiramente fletidos e com a perna direita avançada, 
regressando à posição inicial após cada batimento, em 
condições favoráveis à execução de novo batimento. 

Desloca-se com oportunidade, para conseguir o 
posicionamento correto dos apoios e uma atitude corporal 

que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude de 
movimento, antecipando-se à queda do volante. Adequa o 
tipo de pega e o posicionamento do corpo de acordo com a 
trajetória do volante e executa o batimento de acordo com o 
posicionamento do adversário. Pensa o jogo e executa os 

batimentos de forma estratégica. 

MID 
TGfU 

 
Exercícios de 

sequências; exercícios 
lúdicos; exercícios 

competitivos; Torneios. 
 

V
o

le
ib

o
l 

Passe 
Posição Base 

Serviço p/ baixo 
Manchete 

Serviço p/ cima 
Remate em apoio 

Transição 
Ajustamento 

Retorno 

. Voleibol (nível elementar): 
Em situação de jogo 4 x 4 num campo reduzido. 

Serve de acordo com o posicionamento da equipa 
adversária. A receção deve ser realizada de acordo com a 

trajetória da bola, direcionando-a para o distribuidor. Na 
equipa que ataca os jogadores posicionados nas laterais 

devem deslocar-se para atacar, fornecendo duas linhas de 
passe ao distribuidor. Em situação defensiva devem 

posicionar-se de acordo com a trajetória da bola intervindo 
de forma ativa. Em situação de ataque ou de defesa as 
equipas devem de adquirir um posicionamento 1-2-1. 

Cooperar com os companheiros e aplicar as regras do jogo 
como jogadores e árbitros. 

MAPJ 
 

Pontuação dos 
exercícios; calendário 
competitivo; atribuição 

de junções (jogadores e 
árbitros). 
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3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

C
h

á
 C

h
á
 C

h
á
 

N
ív

e
l 
In

tr
o

d
u
tó

ri
o
 Passo Básico 

New Yorker 
Time Step 
Spot Turn 

Hand to Hand 
Shoulder to shoulder 

Tempo 
Coreografia 

Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas 
Expressivas, sequências de elementos técnicos elementares 

em coreografias musicadas individuais e ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade, explorando 

diferentes espaços, energias do movimento de acordo com 
os motivos das composições. 

As coreografias devem ir ao encontro dos parâmetros 
definidos em relação ao número de passos e duração. 

 
Nota: Estas matérias foram lecionadas no contexto do E@D. 

MID 
 

Demonstração; 
Envio de vídeos dos 

passos realizados pelos 
alunos; feedback; 

accountability. 

D
a

n
ç
a

 

C
o

n
te

m
p

o
râ

n
e

a
 

N
ív

e
l 
In

tr
o

d
u
tó

ri
o
 

Coreografia 
Espaço Geral 

Espaço Pessoal 
Energia 

MID 
 

Demonstração; 
Coreografia lecionada 

por uma aluna. 

S
a

ls
a
 

N
ív

e
l 

In
tr

o
d
u

tó
ri
o

 

Passo Base 
Passo Base Lateral 

Basso Base Cruzado 
Meia Volta 

MID 
 

Demonstração; 
Envio de vídeos dos 

passos realizados pelos 
alunos; feedback; 

accountability. 

Orientação Modalidade não lecionada devido à suspensão do ensino presencial. 

A
n

o
 L

e
ti

v
o

 

Aptidão 
Física 

O aluno deve ser capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão 
muscular e aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa 

FITescola@. 

Treino elaborado e 
orientado pelo professor; 

Fornecimento de 
documentos 

pedagógicos; treino 
elaborado e orientado 
pelos alunos a pares. 
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3.3. Planeamento da Turma Partilhada 

Para o NE definir a planificação dos conteúdos de ensino para a turma partilhada 

seguimos os métodos utilizados nas turmas residentes. Os documentos 

disponibilizados pelo ministério foram estudados, assim como os documentos 

sobre a turma e o funcionamento da educação física disponibilizados pela 

professora da turma. Umas semanas antes de iniciarmos a lecionação, 

deslocamo-nos à escola para ficar a conhecer a turma, os espaços e aula e os 

materiais disponíveis. A nossa planificação, condicionada pelo roulement dos 

espaços, materializou-se em seis aulas de 90 minutos de ginástica de solo e 

quinze aulas de voleibol, das quais dez de 45 minutos e cinco de 90 minutos. 

As informações em relação à avaliação diagnóstica foi fornecida pela professora 

da turma. A planificação e as unidades didáticas foram elaboradas segundo as 

indicações da professora. 

Tabela 2 – Mapeamento instrucional da turma residente. 

Modalidades Conteúdos 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Modelos e 
estratégias 

Ginástica 

Rolamento à Frente 
(Engrupado Pernas 

Afastadas e 
Estendidas e 

Saltado); 
Rolamento à 
Retaguarda 

(Engrupado e 
Pernas Unidas e 

Estendidas); 
Apoio Facial 

Invertido 

Coopera com os 
companheiros nas ajudas e 
correções, melhorando as 

suas prestações e 
garantindo as condições de 
realização em segurança. 
Colabora na preparação, 

arrumação e preservação do 
material. Realiza os 
elementos gímnicos 

sequenciados. 

Aprendizagem 
cooperativa 

 
Demonstração; 
Trabalho por 

vagas e 
estações. 

Voleibol 

Passe 
Serviço por baixo 

Posição base 
Manchete 

Deslocamentos 
Abrir Espaço 

Progredir 

Coopera com o colega, 
envia a bola por cima da 

rede para o campo 
adversário e realizar posição 
base enquanto espera para 
intervir. Em situação de 1x1 
posicionar-se e agir sobre a 
bola de acordo com a sua 

trajetória e progredir para a 
rede em autopasse para 

“atacar”. Em situação de 2x2 
orientar o corpo para o 

colega para realizar passe. 

MAPJ 
 

Adaptação 
Regulamentar; 
Demonstração. 

 Nota: O ensino do Voleibol foi interrompido devido à suspensão do ensino 

presencial.  
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3.4. Operacionalização do processo de ensino e aprendizagem 

3.4.1. Futsal – Elevada discrepância no nível de habilidade dos alunos: a 

necessidade de ajustar os conteúdos às capacidades dos alunos. 

A minha intenção inicial era preparar e planear o processo de 

ensino/aprendizagem com o objetivo de promover a compreensão do jogo ao 

mesmo tempo que proporcionava um experiencia de aula à semelhança da 

experiência desportiva. Este pensamento remeteu-me para o Modelo de 

Educação Desportiva (MED)  (Siedentop, 1987) e para o Teaching Games for 

Understanding (TGfU) (Bunker & Thorpe, 1982). 

Criado por Siedentop (1987), o MED pretende atribuir uma caráter afetivo e 

social necessário às aprendizagens, o que vai ao encontro das diretrizes 

centrais. Assenta em três fundamentos essenciais, a competência desportiva, a 

literacia desportiva e o entusiasmo.  

Este modelo engloba 6 características do desporto institucionalizado, a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, os registos estatísticos, a festividade 

e o evento culminante (Siendentop, 1994), algumas destas adotadas para o 

ensino da modalidade. 

As propriedades do MED permitem que os alunos tenham uma experiência 

desportiva autêntica, promovendo a competição através da inclusão, da 

igualdade de oportunidade e equilíbrio de participação (Hastie, 1998). 

O TGfU relaciona-se a um estilo de descoberta guiada, onde o aluno(a) é 

exposto a situações-problema e encorajado a procurar soluções (Rosado e 

Mesquita, 2015) 

Promove a compreensão dos princípios e conceitos do jogo. O aluno(a) deve 

envolver-se e desenvolver-se cognitivamente a partir de situações modificadas 

de jogo que se adequem ao nível de compreensão e de desempenho dos alunos, 

procurando desenvolver o nível de jogo, o aumento do interesse e participação 

(Graça & Mesquita, 2015). 

Rapidamente, cheguei a um modelo que foi intrinsecamente influenciado pelos 

modelos já referidos, o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) 

desenvolvido por Musch e Mertens (2002) é sustentado nas ideias no MED e do 

TGfU.  
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Tem como objetivos permitir que os alunos aprendam e participem nos jogos 

desportivos coletivos de invasão e desempenhem diferentes funções ao nível da 

organização da prática desportiva, de forma a adquirir competências como 

jogador e competências em funções de apoio e coordenação (Graça & Mesquita, 

2015). 

De acordo com os autores supracitados (Graça & Mesquita, 2015), o professor 

deve-se recorrer a tarefas baseadas no jogo e a formas simplificadas de jogo de 

forma a facilitar a aprendizagem dos alunos, podendo ser necessário manobrar 

os conteúdos programáticos, as condições e objetivos da situação de 

aprendizagem de acordo com o nível dos alunos. 

Com base em alguns dos pressupostos destes modelos foi possível promover a 

cooperação e o trabalho de equipa, desenvolver a compreensão dos alunos 

quanto ao jogo e criar uma competição amigável onde os alunos experienciaram 

diferentes papéis. 

Apesar de todas os princípios que adotei referentes aos diferentes modelos de 

ensino e estratégias pedagógicas que a cada modelo dizem respeito não me 

pereciam suficientes para proporcionar que os alunos atingissem uma 

aprendizagem e desenvolvimento máximo, devido à discrepância em relação ao 

nível de execução que ficou verificada na aula da avaliação diagnóstica. Citando 

o relatado no Diário de Bordo após a aula de avaliação diagnóstica: 

 

“A turma tem alunos de nível de execução elevada e alunos de nível de 

execução baixa, caracterizando-se por ser uma turma de extremos 

(alunos muito bons e alunos com muitas dificuldades), bastante 

heterogénea. Isto leva-me a ponderar a forma de ensino sendo o mais 

apropriado adotar alguns métodos do ensino por níveis.” Diário de Bordo, 

18 de setembro de 2019. 

 

O facto dos aluno com mais dificuldades não ser capaz executar habilidades 

técnicas simples como a condução de bola ou um passe, poderia diminuir a 

probabilidade de sucesso de todos os alunos e de cada equipa, inclusive. As 

dificuldades iniciais destes alunos, poderia gerar frustração nestes alunos e nos 

seus colegas, podendo levar à sua desmotivação e desinteresse. Posto isto, 
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optei por, numa fase inicial dividir a turma em dois grupos e desenvolver um 

trabalho de ensino por níveis de acordo com o nível de execução de cada um. 

Enquanto o grupo dos alunos com mais dificuldades aprendiam habilidades 

técnicas mais simples, por vezes de forma isolada, o grupo dos alunos com um 

desempenho mais elevado aprendia, sobretudo, conteúdos táticos e 

desenvolviam a tomada de decisão. 

Com esta divisão o meu objetivo era dotar os alunos com mais dificuldades de 

alguma competência técnica de forma a facilitar a sua, posterior, integração e 

relação com os colegas de equipa. Ao colocar os alunos a exercitarem, 

inicialmente com alunos com um nível de desempenho semelhante, procurei ir 

ao encontro de dois dos princípios gerais para o ensino da EF apresentados por 

Rink (1996). O primeiro, “a exercitação deve ser ajustada aos objetivos de 

aprendizagem e a cada um dos alunos” e, o segundo “aprende mais quem obtém 

uma taxa razoavelmente elevada de sucesso na realização das tarefas” (Rink, 

1996). 

O primeiro princípio concorre com ideia de colocar os alunos, para os quais foi 

definido o objetivo de melhorar a relação com bola, a realizarem exercícios com 

menor dificuldade e complexidade, alguns até, de execução analítica das 

habilidades técnicas, enquanto os alunos com um nível de desempenho mais 

elevado realizaram situações mais complexas, onde a tomada de decisão é 

desenvolvida. Neste tipo de exercícios procurei dotar os alunos de experiências 

e conhecimentos uteis para, posteriormente, serem capazes de ajudarem os 

seus colegas de equipa de forma autónoma. 

Após algumas aulas a trabalhar por níveis, as equipas foram formadas de forma 

homogenia, entre si, e os alunos começaram a realizar as tarefas da aula em 

equipa. A turma estava dividida em quatro equipas e cada equipa tinha um quarto 

de campo para realizar os exercícios. Naturalmente, até para facilitar a 

adaptação dos alunos com mais dificuldades e promover a aprendizagem, 

continuaram a existir ajustes nas situações de aprendizagem. Por exemplo, 

numa situação de 3x1(+GR), para desenvolver a finalização, se os alunos com 

mais dificuldade chegassem com bola a uma determinada zona não podiam ser 

defendidos, tinham tempo e espaço para finalizar. 
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Todas as equipas tinham um capitão, foi elaborado um calendário competitivo 

com regras aprovadas por todas as equipas. Os alunos tinham também como 

função arbitrar os jogos, controlar o tempo de jogo e tratar do material 

necessário. 

Apesar de inicialmente a realização das tarefas em equipa não estarem a 

desenrolar-se como pretendia e após uma conversa com o grupo de alunos com 

um nível de desempenho mais elevado, assumiram o papel de capitães e lideres 

que lhes era pedido, cooperaram com os seus colegas de equipa, promovendo 

o desenvolvimento de todos os elementos da equipa. 

Os alunos que estavam num nível de desempenho mais elevado melhoraram as 

suas habilidades técnicas e táticas, cooperaram com os colegas de equipa, 

desenvolveram o seu espírito coletivo e as suas capacidades de liderança. Os 

alunos que se situavam num nível de desempenho mais baixo demonstrou uma 

boa evolução técnica, adquiriram algum conhecimento tático, cooperaram com 

os colegas e mantiveram-se empenhados e motivados, conseguindo superar as 

dificuldades. 

 Este tipo de diferença em relação ao nível dos alunos era esperado, até como 

algo natural, no entanto, não contava com uma imagem de extremos. Apesar de 

achar que as decisões tomadas foram ajustadas foi realmente difícil conseguir 

estar gerir os dois grupos, ficando muitas vezes com a sensação que não a 

acompanhar mais um grupo do que outro. Foi, também, necessário algum 

cuidado ao explicar aos alunos com um nível de desempenho menor que não 

estavam a ser colocados à parte dos restantes colegas ao trabalharem por 

níveis. Felizmente, os alunos foram compreensivos e perceberam que estavam 

a trabalhar dessa forma para se dotarem de capacidades que facilitassem a 

integração nas suas equipas e a relação com os restantes colegas. 

3.4.2. Ginástica Acrobática – A necessidade de aplicar a Aprendizagem 

Cooperativa para desenvolver os alunos. 

Analisando o Programa Nacional para a modalidades de Ginástica e o 

documento das aprendizagens essenciais verifica-se que existem diversos 

critérios que devem ser cumpridos que vão além da simples execução dos 

elementos gímnicos e das figuras, como desenvolver relacionamentos 
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interpessoais, o pensamento crítico e criativo, devem ser capazes corrigir os 

colegas e auxilia-los na execução dos conteúdos. Na tentativa de atingir esses 

pergaminhos foi aplicado o modelo de Aprendizagem Cooperativa. 

A Aprendizagem Cooperativa serve-se de um conjunto de técnicas específicas 

a utilizar em contextos educativos com o objetivo de ensinar os conteúdos 

programáticos, conhecimentos e competências sociais. Esta metodologia 

permite que os alunos tenham experiências de trabalho cooperativo em grupo, 

com partilha de funções e responsabilidades que possibilitam a construção de 

relações positivas (Lopes & Silva, 2009), todos os alunos estão envolvidos com 

oportunidade para terem voz ativa e poder de decisão quanto ao processo de 

ensino/aprendizagem. Segundo Kacey e Goodyear (2015) os alunos melhoram 

o seu desempenho motor, as suas capacidades sociais e relações interpessoais 

e a sua autoestima, assim sendo, é necessário que as situações de 

aprendizagem promovam o desenvolvimento dos domínios físico, cognitivo 

social e afetivo. Para que consiga ter este impacto nos alunos é necessário que 

as situações de aprendizagem englobem todos os elementos da aprendizagem 

cooperativa, a interdependência positiva, a responsabilidade individual, a 

interação face-a-face, as habilidades sociais interpessoais e de grupo e o 

processamento em grupo (Johnson et al,. 2006). 

O principal problema com que me deparei nas aulas foi a falta de motivação de 

elementos de um grupo e como isso afeta o relacionamento interpessoal dentro 

do grupo e o seu desempenho. Com base na Teoria da Autodeterminação 

desenvolvida por Deci e Ryan (1975), Wang e Biddle (2007) definem que a 

motivação está assente em três pilares fundamentais, a autonomia, competência 

e o relacionamento. Comecei por acompanhar este grupo de mais perto e 

orienteis os alunos que se mostraram menos motivados, para exercitarem figuras 

na tentativa de os tornar autónomos e competentes. Posteriormente tive uma 

conversa com todos os elementos do grupo, onde transmitir o meu desagrado 

com o seu desempenho e enalteci a importância de cooperarem, de serem vozes 

ativas na criação da coreografia e de trabalharem em equipa. Apesar de alguma 

resistência o grupo superou as dificuldades e melhorou o desempenho na aula. 

Posto isto, os alunos foram divididos em equipas homogenias, de acordo com 

as notas da avaliação diagnóstica. Numa primeira fase os alunos começaram 
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por aprender a realizar os elementos gímnicos, as pegas, as figuras e as ajudas. 

Para além da instrução e demonstração foi entregue às quatro equipas um 

caderno com um conjunto de figuras que poderiam realizar e as diversas pegas 

a utilizar, com os elementos gímnicos e respetivas componentes críticas e 

ajudas. Os alunos, com o auxílio do professor e do caderno, puderam aprender 

de forma autónoma, responsável e influenciar positivamente a aprendizagem 

dos colegas. 

Terminada esta primeira fase, os alunos começaram a criar uma coreografia 

musicada de ginástica acrobática para avaliação, respeitando um conjunto de 

critérios definidos para assegurar o equilíbrio de participação e trabalho das 

equipas. Uma das estratégias aplicadas que teve efeito muito positivo foi a 

utilização das novas tecnologias neste tipo de aulas. Por ser um modelo centrado 

no aluno, a Aprendizagem Cooperativa vai ao encontro de uma visão 

contemporânea da EF (Dyson and Casey 2012, xv). As tecnologias são 

ferramentas essenciais no peer-learning, promovendo o interesse dos alunos, as 

relações interpessoais, o pensamento crítico e a reflexão sobre a aprendizagem 

(Bodsworth & Goodyear, 2017). 

A utilização do telemóvel auxiliava os alunos num conjunto de tarefas, na 

filmagem das figuras e das coreografias, na pesquisa de novas figura e de 

movimentos de transição entre figuras, principalmente. Enquanto professor, 

tinha que ajudar a fazer a seleção dos conteúdos que eram possíveis para 

realizar na aula e a colocá-los em prática. 

3.4.3. Badmínton – Os desafios de um professor em busca de desenvolver a 

aprendizagem dos alunos pelo colmatar de lacunas no Conteúdo 

Pedagógico do Conteúdo (PCK). 

O PCK pode ser definido como a forma de como o conhecimento do conteúdo e 

o conhecimento da pedagogia permitem ao professor compreender como 

determinados tópicos ou problemas devem ser organizados, adaptados e 

apresentados com o intuito de irem ao encontro das capacidades e necessidades 

dos alunos (Shulman, 1986). O professor deve ser capaz de estruturar o 

conteúdo e trata-lo de acordo com a sua visão de ensino, vislumbrando-o à luz 
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dos conhecimentos pedagógicos e dos restantes conhecimentos inerentes ao 

processo de ensino/aprendizagem. 

O PCK é um conhecimento essencial para o professor, visto ser o tipo de 

conhecimento que, de acordo com os objetivos de aprendizagem, com as 

característica e necessidades dos alunos e com o contexto educativo, utiliza para 

adaptar os conteúdos de ensino tornando-o adequado ao nível dos alunos 

(Marcon, Amândio, & Vieira, 2013). Os mesmos autores referem que o PCK deve 

desempenhar algum tipo de interferência ao nível das práticas pedagógicas 

como “receber, por meio de reflexões, as informações dos dilemas surgidos nas 

situações de ensino e aprendizagem, convocar os conhecimentos na base de 

conhecimentos, fazer interagir esses conhecimentos e essas informações, 

estabelecer estratégia de ação, intervir na situação-problema, avaliar os seus 

resultados e arquivar os novos conhecimentos na base de conhecimentos”. 

A verdade é que não fui capaz de possuir um conhecimento pedagógico do 

conteúdo que permitisse adaptar e apresentar as tarefas de ensino e os 

conteúdos programáticos de acordo com as capacidades e necessidades dos 

alunos, em grande parte porque, também não possuía um conhecimento do 

conteúdo suficientemente sustentado. Segundo Marcon e colaboradores (2013) 

o reduzido conhecimento do conteúdo está muitas vezes associados a um baixo 

PCK, muito frequente em professores estagiários. 

Um PCK bem desenvolvido resulta numa observação do comportamento do 

aluno mais madura por parte do professor e, posteriormente, numa intervenção 

mais ativa e numa capacidade de dar feedback de forma mais eficiente 

(McCaughtry & Rovegno, 2003). 

Fundamental para apresentar e adaptar o conteúdo às características e 

necessidades dos alunos é, precisamente o conhecimento que o professor 

possui sobre os seus alunos. Só assim o professor será capaz apresentar tarefas 

que vão ao encontro das necessidades de cada aluno promovendo a sua 

aprendizagem. 

Posto isto, assumo que existiu uma leitura errada das capacidades dos alunos 

na aula de avaliação, que levou a uma perceção errada das suas habilidades e, 

por sua vez, do seu nível de desempenho, influenciando negativamente todo o 
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processo de planeamento e o tratamento didático dos conteúdos programáticos. 

O reduzido PCK fez com que perante a observação do desempenho dos alunos 

não tenha percebido esse erro. E só mais tarde, como auxílio da PC percebi o 

motivo da menor motivação e desempenho dos alunos e, desde logo, promovi 

alterações ao nível das tarefas utilizadas e como eram ajustadas de acordo com 

as necessidades dos alunos.  

Passando para aquilo que foi a minha atuação, iniciei-a logo com um erro na 

planificação, na construção da unidade didática e na sequencialização dos 

conteúdos. De acordo com a avaliação diagnóstica, perspetivei a UD com o 

objetivo de fazer os alunos atingirem o nível elementar, serem capazes aumentar 

o reportório de batimentos, executarem corretamente o amorti, o remate, o 

encosto, etc. 

Numa fase inicial, realizarem pequenas progressões para exercitar os 

batimentos fundamentais, serviço, lob e clear, para progredirem depois até aos 

batimentos referidos acima. Sempre com a intenção de desenvolver a 

compreensão do jogo as situações de aprendizagens eram, sobretudo, 

sequências para os alunos compreenderem a relação entre os batimentos. 

No entanto, os alunos não tinham sucesso nas tarefas e, também, por isso não 

estavam motivados. Então levantei a hipótese de que a falta de motivação dos 

alunos poderia estar relacionada com o estilo de ensino e com o insucesso na 

realização das tarefas. 

Ao contrário do que perspetivava, a instrução direta esteve muito presente nas 

aulas de badmínton. Somando este tipo de instrução a um estilo de ensino foi 

um misto entre o estilo de comando e o estilo prático que são estilos centrados 

no professor (Mosston and Ashworth, 2002) grande parte do processo de 

ensino/aprendizagem estava centrado em mim e não nos alunos. De acordo com 

um estudo desenvolvido por Morgan, Sproule e Kieran (2005) têm uma influência 

negativa no clima motivacional das aulas e dos alunos.  

Com base na Teoria da Autodeterminação desenvolvida por Deci e Ryan (1975), 

Wang e Biddle (2007) definem que a motivação está assente em três pontos 

fundamentais, a autonomia, competência e o relacionamento. Posto isto, a falta 

de motivação dos alunos, para além de possivelmente associada ao estilo de 
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ensino, poderia dever-se à falta de autonomia e reduzida participação e 

intervenção que o próprio estilo de ensino comporta, assim como, ao insucesso 

na execução das tarefas devido a estas não serem adequadas ao nível de 

desempenho e características dos alunos. 

A partir deste momento, procurei focar-me em ensinar os batimentos 

fundamentais, uma vez que ainda demonstravam dificuldades na sua execução, 

planear e organizar situações de aprendizagem que dessem mais autonomia aos 

alunos para decidir os batimentos a utilizar de acordo com a leitura que faziam 

dos diferentes momentos do jogo capacidades, promovendo o sucesso na 

execução das tarefas e, por sua vez, a aprendizagem. 

Desta forma fui ao encontro de três princípios gerais para o ensino da educação 

física, aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação, a 

exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada um dos 

alunos e aprende mais quem obtém uma taxa razoavelmente elevada de 

sucesso na realização das tarefas (Rink, 1996). 

Com esta alteração, os alunos estavam mais motivados e mais empenhados nas 

aulas, conseguiram suprir algumas dificuldades de execução, devido à 

exercitação massiva todos os batimentos previstos. A evolução dos alunos não 

ocorreu como previsto, no entanto, tendo em conta o contexto, os alunos 

estavam motivados, mais dinâmicos e participativos nas tarefas da aula. 

Todos estas situações problemáticas ocorram porque possuía um reduzido 

conhecimento pedagógico do conteúdo e, numa tentativa de “jogar seguro” 

procurei reproduzir o que as estratégias de ensino dos meus antigos professores, 

o que teve um resultado quase desastroso.  

Shulman (1987) apresenta um conjunto de conhecimentos, conceções e 

capacidades desenvolvidas em determinados momentos, contextos e 

experiências vivenciadas pelo professor no decorrer da sua vida pessoal, 

académica e profissional. Entre os sete tipos de conhecimentos destacam-se o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento 

dos alunos e do contexto educacional e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo.(Shulman, 1987) 
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3.4.4. Voleibol – A importância de implementar o MAPJ para desenvolver a 

compreensão e competência de jogo dos alunos. 

O Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) desenvolvido por 

Mesquita (1991; 1994) promove o desenvolvimento de competências 

relacionadas com o voleibol, com prevalência para o ensino da tática. Segundo 

Mesquita e colaboradores (2005), o principal fator de aprendizagem das 

habilidades técnicas são os problemas que desafiam a capacidade de 

compreensão e de desempenho do jogo. 

É fundamental que a tática e a técnica estejam presentes e se relacionem, visto 

que, se por um lado o aluno tem que ser capaz de compreender os diferentes 

momentos do jogo para tomar as melhores decisões, por outro, é através da 

correta execução técnica dos diferentes gestos que consegue ser bem-sucedido 

(Mesquita, Afonso, Coutinho, & Araújo, 2015). Este modelo tem como propósitos 

fazer os alunos aceder e compreender o jogo, promove oportunidades de prática 

e participação equitativas para todos os alunos e certifica a aquisição de 

capacidades técnicas, táticas e físicas para prática do jogo (Rosado e Mesquita, 

2015). Foi criado de acordo com uma visão do ensino centrado no jogo, 

apoiando-se, conceptualmente, em modelos como o MED, o TGfU e o MD que 

apresentam um proposta pedagógica que vai ao encontro dos princípios 

desportivos, sustentados em entendimentos cognitivistas e construtivistas 

(Mesquita et al., 2015). 

De a cordo com Mesquita e Graça (2002), existem um conjunto princípios 

comuns a todos os modelos, entre os quais se notabilizam os seguintes: a 

preocupação com o desenvolvimento da compreensão e tomada de decisão, a 

adaptação do jogo às características dos praticantes, a importância do 

desenvolvimento social e da participação equitativa e a promoção da 

competência para o jogo. 

O modelo estabelece uma relação essencial entre os conteúdos técnicos e 

táticos, de acordo com o jogo e os objetivos de aprendizagem. Numa forma 

modificada, o jogo é a principal referencia para o processo de 

ensino/aprendizagem. Citando Mesquita e colaboradores (2015), o processo de 
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ensino deve refletir sucessivamente “ a apreciação dos aspetos constituintes do 

jogo, a identificação dos princípios táticos, a consciencialização da tomada de 

decisão, a exercitação das habilidades técnicas adequadas e necessárias à 

resolução de problemas emergentes e, finalmente, a treinabilidade do jogo e dos 

respetivos conteúdos conducentes à melhoria da performance”. 

O MAPJ visa que a aprendizagem das habilidades técnicas deve correr de forma 

gradual, de acordo com as exigências táticas do jogo. A possibilidade de adaptar 

as regras do jogo às condições de prática e nível dos alunos é um cunho didático 

essencial que promove o sucesso em situações de aprendizagem portadoras de 

validade ecológica (Mesquita et al., 2015). 

O modelo assenta numa premissa didática que defende que a lógica do jogo 

deve estar refletiva nos conteúdos de ensino. Dada a especificidade e a 

exigência técnica do voleibol, o MAPJ acomoda uma tipologia de tarefas que 

integra tarefas de aquisição, tarefas de estruturação e tarefas de adaptação 

(Mesquita, 2006) que manipulam a complexidade do jogo. A utilização de cada 

tipo de tarefa depende das características esquemas técnico-táticos, o nível de 

performance dos alunos e os objetivos de aprendizagem definidos.  

Algumas vezes senti dificuldades em estruturar as situações de aprendizagem 

de forma a promover a aprendizagem dos conteúdos pretendidos, 

independentemente das capacidades dos alunos, bem como, a progressão 

dessas mesmas situações. O Modelo Desenvolvimental (MD) elaborado por Rink 

(1996) é um dos pilares de sustentação do MAPJ e foi fundamental na minha 

atuação, ao nível do planeamento e da intervenção. 

 Assenta no princípio de que “um bom desenvolvimento do conteúdo pode 

melhorar aprendizagem”. Possui um cunho didático, auxiliando o professor no 

planeamento do processo de ensino, através do ajuste das tarefas à capacidade 

dos alunos. A matéria de ensino exige um tratamento didático pela manipulação 

da complexidade das situações de aprendizagem e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno (Mesquita & Graça, 2015). 

De acordo com Rink (1993), a aprendizagem pode ser promovida se o professor 

for capaz de sequenciar de forma lógica e criteriosa os conteúdos a ensinar 

(progressão), exercitar e consolidar os conteúdos com o objetivo de os 
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aperfeiçoar (refinamento) e criar momentos para por em prática os conteúdos 

em condições pouco habituais ou com exigência de rendimento (aplicação). As 

tarefas de progressão (Rink, 1993) permitem manipular a complexidade das 

tarefas, facilitando a passagem do aluno do nível de desempenho atual para um 

nível mais avançado. A extensão é um tipo de progressão que possibilita ajustar 

o conteúdo às características dos alunos. 

A extensão é uma estratégia didática que entrega ao professor a capacidade de 

controlar, em simultâneo, a consistência e a variabilidade da exercitação dos 

conteúdos técnicos (Graham, Holt & Parker, 2004). Este tipo de estratégia 

permite ajustar o grau de dificuldade das tarefas, tornando-as mais fáceis ou 

complexas, de acordo com o nível dos alunos, através da alteração da forma de 

realização, da alteração dos critérios de êxito e dos contextos de prática 

(Mesquita, 2015). As tarefas de extensão permitem que alunos com mais 

dificuldades tenham sucesso devido à possibilidade de ajustar as condições de 

exercitação às suas capacidades. 

É muito importante que sejam dadas oportunidades aos alunos para colocarem 

em prática o que aprenderam e exercitaram. A criação de tarefas de aplicação é 

fundamental no processo de estruturação e condução do ensino (Rink, 1993) e 

proporciona ao aluno a realização dos conteúdos, de acordo com o contexto que 

exige um confronto do resultado obtido com o perspetivado. 

Este tipo de exigência implica a necessidade do aluno “prestar contas” na 

realização das tarefas, responsabilizando-o pelo resultado obtido. O conceito 

accountability funciona como um sistema de controlo afetivo e palpável do 

comportamento da equipa na tarefa (Mesquita, 1998). Permite ao professor 

controlar o comportamento dos alunos e perceber se tiveram sucesso ou 

insucesso na realização das tarefas, servindo para avaliar a instrução, quer do 

professor, quer do capitão, avaliando, também, o próprio processo de 

ensino/aprendizagem. 

O recurso a sistemas accountability, estratégias de responsabilização para a 

execução da atividades motoras por parte dos alunos (Crouch, Ward, & Patrick, 

1997) foi bastante útil no sentido de dar um propósito às tarefas realizadas. Uma 

das estratégias utilizadas foi a pontuação das situações de aprendizagem. Estas 
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eram pontuadas de acordo com os objetivos específicos de cada tarefa. Após 

um determinado tempo de aplicação os capitães eram chamados e referem a 

pontuação que a sua equipa conseguiu. Eram discutidas as dificuldades sentidas 

pelas equipas na realização das tarefas e, posteriormente, deslocava-me até aos 

grupos no sentido de perceber o que de menos estava a ser feito para os ajudar 

a resolverem os problemas e suprirem as suas dificuldades. 

A utilização deste tipo de estratégias tem que ser efetuada de forma cuidada e 

crítica. É necessário olhar para as pontuações para perceber se existe a 

possibilidade dos grupo não ter realizado a pontuação corretamente, até por 

estarem em um contexto competitivo, e também como forma de avaliar a própria 

tarefa. Se os grupos tiveram uma pontuação elevada, provavelmente a tarefa já 

não estava adequada às capacidades dos alunos e pudemos progredir para 

tarefas mais complexas. O mesmo caso no sentido oposto, se todos os grupos 

tiverem uma pontuação baixa significa que a tarefa era demasiado complexa, 

sendo necessário reduzir a dificuldade da tarefa ou os critérios de êxito. 

Os alunos estavam divididos por cinco equipas, todas as tarefas eram realizadas 

em equipa, promovendo a cooperação para a resolução dos problemas 

apresentados pelas tarefas. 

Como na turma existem alunos com níveis de desempenho bem distintos, as 

tarefas de extensão tiveram um papel fulcral no desenvolvimento dos alunos, por 

permitem que os conteúdos e as situações de aprendizagem sejam adaptadas 

de acordo com as necessidades dos alunos, promovendo a aprendizagem. Seja 

ao utilizar um tipo de bola diferente ou a modificar as regras de jogo permitindo 

que um aluno realize o serviço dentro do campo para ter sucesso, estratégias 

muitas vezes utilizadas. 

Um dos momentos que me causavam alguma preocupação deviam-se à 

instrução dada aos capitães para transmitirem aos colegas de equipa e o mais 

provável era que existisse alguma perda de informação. Na tentativa de perceber 

se, de facto, acontecia utilizei três estratégias, observava e ouvia a instrução que 

o capitão estava a dar à sua equipa, perguntava a um dos elementos de uma 

das equipas o que era para fazer no exercício ou observava a realização da 

tarefa, verificando se estava a ser cumprido os objetivos definidos. 
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A primeira estratégia era a mais segura e a que me mostrava mais eficiente, uma 

vez que tinha a garantia que o capitão realizou a instrução corretamente e se 

caso não o fizesse e intervinha rapidamente. Na segunda percebia, não só, se o 

capitão realizara a instrução corretamente, mas também se o aluno estava atento 

e se cooperava com a equipa. Com a terceira estratégia podia verificar se 

estavam a ser cumpridos as indicações definidas e ao mesmo tempo, caso não 

estivessem, intervinha no sentido de corrigir a instrução e direcionava feedback 

em relação à realização do exercício.  

3.4.5. Dança – Uma nova realidade, os mesmos objetivos: promover 

aprendizagem da dança num contexto único. 

Com toda a questão da pandemia do COVID-19, todos os professores foram 

apanhados desprevenidos em relação à nova realidade do Ensino à Distância 

(E@D). A primeira indicação diretiva que existiu foi no sentido de aproveitarmos 

o tempo de aula para fazermos companhia aos alunos durante o período de aula, 

promovendo o aumento da atividade física, no entanto não existiria qualquer 

alteração nos critérios de avaliação mas sim nos instrumentos de avaliação. Não 

se sabia, muito bem o que fazer, existia um ponto de interrogação acerca do 

funcionamento do processo de ensino/aprendizagem nos moldes do E@D.  

Como referi no diário de bordo “A primeira semana de aulas estava 

envolta em mistério, pela primeira vez as aulas seriam lecionadas por 

Zoom (plataforma de videoconferência) e não sabíamos qual seria a 

resposta dos alunos. Tudo para mim foi novo, também, como lecionar a 

modalidade, que estratégias utilizar, será que as estratégias a utilizar 

serão eficientes na promoção de ensino?” Diário de Bordo, 15 de abril 

de 2020. 

Optamos então por seguir, de grosso modo, os procedimentos comuns. Em 

núcleo de estágio, após alguma discussão, entendemos que não faria sentido os 

alunos estarem noventa minutos em frente ao computador, até por uma questão 

de desgaste físico e mental, uma vez que as turmas estavam a cumprir os seus 

horários como se as aulas fossem presenciais. A parte de aula síncrona era 

composta por dois momentos distintos, inicialmente a aula seria composta pelo 

treino da aptidão física e a segunda parte incidiria sobre o ensino da dança, já o 
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momento de aula não síncrono teria que ser aproveitado para os alunos 

exercitarem promoverem a aprendizagem, o que à partida, a sua aplicação 

constitui-se como uma das principais dúvidas. 

Felizmente a minha turma mostrou-se sempre participativa e adaptou-se 

rapidamente a esta nova realidade. “Os alunos mostraram-se motivados para as 

aulas e não se esconderam da camara do computador ou do telemóvel. Esta 

predisposição dos alunos facilitou em muito a minha ação” Diário de Bordo, 15 

de abril de 2020. 

Para esta nova forma de ensino foi necessário estabelecer novas regras, de 

forma a promover o bom funcionamento das aulas e a responsabilidade dos 

alunos. As normas definidas foram ao encontro dos possíveis problemas que 

poderíamos, enquanto professore, poderíamos enfrentar neste novo contexto. 

Foram determinadas regras como: os alunos com problemas de conexão à 

internet ou em aceder à plataforma zoom devem avisar o professor e a diretora 

de turma; os alunos têm até ao término da hora da aula para enviar as tarefas 

propostas; Caso estejam atrasados devem avisar um colega ou o professor; Se 

o atraso for superior a 15 minutos o aluno terá falta; entre outros.   

Em relação ao treino da aptidão física, a maior preocupação constituía-se no 

facto dos alunos se esconderem da câmara o de estarem com a câmara ligada. 

Como na turma este tipo de comportamento não foi necessário aplicar qualquer 

tipo de estratégia no sentido de verificar a realização dos exercícios. Todos os 

alunos estavam com a câmara ligada, sendo possível visualiza-los a realizarem 

os exercícios. Foi utilizado o treino tabata e com o decorrer do período existiu 

uma progressão do treino, gradualmente, foram aumentado o número de rondas, 

bem como, do tempo de execução e de repouso. Esta estratégia expõe os alunos 

a diferentes estímulos. Como Patrón (2014) refere, quando se dá uma 

continuidade prolongada ao treino há tendência a ocorrer uma estabilização do 

desempenho, mesmo que se altere a carga do exercício. 

Esta estratégia é muito positiva porque os alunos não têm a perceção que ela 

ocorreu. Caso aumenta-se o número de rondas ou de exercícios, os alunos 

poderiam ficar desmotivados e tentar “sabotar” a realização do treino. Desta 
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forma, os alunos continuam a realizar os exercícios de forma motivada e 

empenhada. 

Relativamente ao ensino da dança o planeamento foi exatamente o mesmo que 

seria realizado num contexto típico, existindo alguma alterações em relação às 

estratégias utilizadas. Foram ensinados os estilos de dança chá-chá-chá, dança 

contemporânea e salsa. Durante a lecionação de cada estilo, os alunos, através 

da plataforma Classroom, tiveram acesso a vídeos com a execução dos passos 

e coreografias referentes a cada estilo. Os estilos de chá-chá-chá e salsa foram 

lecionados pelo professor e o estilo de dança contemporânea foi ensinado por 

uma aluna que frequentou o conservatório de dança com o auxílio do professor. 

Durante o tempo de aula síncrono eram ensinados os passos e no tempo de aula 

assíncrono os alunos tinham que os exercitar. Neste momento os alunos eram 

responsáveis por exercitarem os passos aprendidos na aula respetiva e 

enviarem uma filmagem com a realização dos passos. O fator essencial para 

que o processo de ensino/aprendizagem decorra com alguma eficácia, prende-

se muito com a realização da tarefa neste momento da aula. Com esta estratégia 

recorro a um sistema de accountability, onde o aluno é chamado a “prestar 

contas” da sua aprendizagem nas aulas. Os sistemas de accountability são uma 

estratégia eficaz que permite confrontar o aluno com a execução da tarefa, assim 

como, com o seu desempenho na própria tarefa (Silverman et al., 1995; Crouch 

et al., 1997). Para além de serem chamados a “prestar contas” em relação ao 

seu desempenho, os vídeos eram essenciais para puder fornecer um feedback 

individual e específico. 

Como já referi os critérios de avaliação mantiveram-se existindo apenas 

alterações nos instrumentos de avaliação. No que diz respeito aos instrumentos 

de avaliação em relação ao domínio sócio afetivo os alunos foram avaliados de 

acordo com a pontualidade, assiduidade, participação na aula e a realização das 

tarefas, no domínio psicomotor foram avaliados em relação aos seus 

desempenhos na execução das coreografias dos três estilos e no domínio 

cognitivo não existiram alterações. 
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3.4.6. Turma Partilhada – O impacto de uma realidade destinta: a 

necessidade de adaptar a intervenção a uma “nova” realidade. 

Para lecionar ao 2º ciclo foi necessário deslocarmo-nos à escola básica vizinha, 

uma vez que a EC é uma escola de 3º ciclo e ensino secundário. Quando fomos 

visitar verificamos que a escola, já antiga não tinha as infraestruturas e condições 

da EC, o espaço estava algo deteriorado, a quantidade e qualidade do material 

não era mesma e a organização e o funcionamento eram diferente. 

Curiosamente esta realidade estava muito próxima da que encontramos quando 

fomos lecionar às escola nas UC de Didática Específica de Basquetebol e 

Andebol e na UC de Didática específica de Ginástica o que facilitou a nossa 

rápida adaptação aquele contexto escolar. 

À turma partilhada foram lecionada seis aulas de noventa minutos de ginástica 

e seriam lecionada catorze aulas de voleibol, das quais dez aulas de quarenta e 

cinco minutos e quatro de noventa. 

Nas aulas de ginástica foram lecionados os conteúdos programáticos de 

ginástica para o sexto ano de escolaridade. Os alunos foram divididos por grupos 

e as situações de aprendizagem decorriam por estações. Procurou-se aplicar 

alguns dos princípios da aprendizagem cooperativa, promovendo o aluno como 

uma parte integrante e fundamental para a aprendizagem dos seus colegas, da 

mesma forma que se procurou que os alunos cooperassem entre si e com o 

professor nos diferentes momentos da aula. 

Assim, nas primeiras aulas os alunos foram ensinados a realizar as ajudas, de 

forma a serem responsáveis e autónomos aquando do trabalho por estações. 

Normalmente o professor ficava a realizar a ajuda numa estação com campo de 

visão para as restantes onde fosse introduzido um conteúdo novo ou quando se 

tivesse a desenvolver conteúdos mais complexos, onde era necessário ter 

cuidados extra para os alunos realizarem os elementos gímnicos em segurança. 

Para lecionar voleibol o NE decidiu utilizar o Modelo de Abordagem Progressiva 

ao Jogo (Mesquita, 1991), foram abordados os conteúdos estabelecidos pelo 

programa de educação física do 6º ano. 



  

49 
 

Ensinar voleibol a uma turma do 6º ano é bastante diferente de ensinar a uma 

turma de secundário devido às características dos alunos. Sabendo de antemão 

a dificuldade de ter controlo da turma nestas idades, a nossa preocupação 

direcionou-se em não dar tempo nem espaço aos alunos para poderem 

conversar e ter comportamentos desviantes, direcionando o máximo de tempo 

possível para a excitação. 

Numa fase inicial, tínhamos planeado trabalhar com os alunos a pares, 

facilitando o controlo dos alunos, por parte do professor e aumentando o tempo 

de exercitação dos alunos, em situações de 1x1. Após introdução e algum 

domínio das habilidades por parte dos alunos estes foram divididos por cinco 

equipas heterogéneas, em si, e homogéneas, entre si, para introduzir situações 

de 2x2, com o objetivo de expor e ensinar os alunos a darem resposta ao caráter 

coletivo da modalidade. 

Várias estratégia foram utilizada ao longo das aulas, essencialmente, focadas 

em controlar a turma, aumentar o tempo de exercitação e facilitar a compreensão 

dos conteúdos, de forma a promover o sucesso do processo de 

ensino/aprendizagem. Nesse sentido tentou-se utilizar o menor número de 

situações de aprendizagem por aula por aula, situações essas que estavam 

organizadas desde o início das aulas, aumentando o tempo de exercitação dos 

alunos e diminuindo o tempo de transição entre exercícios. 

No momento de instrução recorreu-se, fundamentalmente, à demonstração, 

algumas vezes realizada pelo professor, outras vezes recorrendo a alunos mais 

desenvolvidos. Segundo Temprado (1997), diferentes estudos verificam que a 

demonstração reduz o tempo de exercitação necessário dos parte dos alunos 

para atingir determinado nível de desempenho. 

O recurso a palavras-chave foi uma estratégia fundamental que facilitou a 

compreensão dos conteúdos e o momento de dar feedbacks aos alunos, porque 

foca os alunos para as componentes críticas de cada tarefa. Este tipo de 

estratégia verifica-se bastante pertinente em alunos na fase inicial de 

aprendizagem das habilidades motoras. (Landin, 1994). Em alunos mais jovens, 

a utilização de palavras-chave estimulam-nos de forma direta para captar a 

informação. Segundo Kwak (2005), quando os alunos são expostos a 
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explicações verbais e demonstrações completas, acompanhadas de palavras-

chave, recordam mais facilmente a informação, apresentam melhor execução 

técnica e são mais eficazes na execução das habilidades. 
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3.5. Avaliação 

3.5.1. Entendimentos 

Pessoalmente, vejo a avaliação como um procedimento, um recurso que auxilia 

o professor durante a planificação e operacionalização do ensino e, através da 

qual, se obtém informações que permitem aferir a eficácia do processo de 

ensino/aprendizagem. 

O momento de ensino é carregado de intencionalidade, ponderado e planeado 

que visa um fim específico. O processo de ensino/aprendizagem consiste em 

guiar os alunos desde um nível inicial até a um nível superior definido e, neste 

decurso, a avaliação possui um papel fundamental. De acordo com Simões 

(2014), imprescindível em qualquer proposta educativa, a avaliação é uma parte 

integrante do processo de ensino que vai além da atribuição de uma nota, 

funciona como via de recolha de informações sobre o ensino que orientam o 

professor para uma prática que vá ao encontro das necessidades dos seus 

alunos. 

A avaliação depende da capacidade e sensibilidade de cada professor para 

observar os alunos durante os momentos de prática motora (Bratifische, 2008), 

bem como, do comportamento do aluno e a sua relação com os colegas e 

professor.  

Existem três momentos de avaliação, diagnóstica, formativa e sumativa. A 

avaliação diagnóstica é utilizada para o professor ficar a conhecer as 

capacidades e característica iniciais do aluno em relação às diferentes matérias 

a ensinar (Simões, 2014). A partir deste prognóstico inicial o professor define os 

objetivos a serem atingidos no final da unidade didática. Podendo ser utilizada 

ao longo do processo de ensino/aprendizagem. A avaliação formativa tem um 

carater informal e permite ao professor aferir, de forma contínua se os objetivos 

estão ou não a ser cumpridos, permitindo-lhe tomar decisões que vão ao 

encontro dos objetivos finais definidos (Vickers, 1990). A mesma autora refere 

que a avaliação sumativa ocorre no final de cada unidade didática, período ou 

ano letivo e dá indicações ao professor sobre o progresso do aluno permitindo 

aferir se os objetivos foram atingidos. Estes momentos de avaliação permitem 
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que o professor seja capaz de estabelecer objetivos realistas que balizam e 

orientam os alunos para a prática (Vickers, 1990). 

Ao definir os objetivos, o professor pode optar por dois tipos de avaliação: na 

avaliação normativa os objetivos são definidos de acordo com valores de 

referência estipulados nacionalmente. Apesar de poder ser utilizada, este tipo de 

avaliação é mais comum em programas de fitness são menos formais e têm 

poder motivacional. Por exemplo, para avaliar a condução de bola os alunos 

teriam que percorrer um circuito de cones já definido. A nota dos alunos seria 

atribuída tendo em conta o tempo de execução de cada aluno de acordo com a 

escala definida a nível nacional, se o aluno realiza-se o percurso entre tempos x 

e y tinha 15, se realiza-se entre tempos y e z tinha 16; A avaliação criterial 

estabelece os objetivos de acordo com valores que dependem da natureza da 

tarefa, onde a execução do aluno é comparada em função de um ideal de 

execução de determinada tarefa. Exemplificando, se o aluno executar a tarefa 

de acordo com todos os critérios de êxito tem 20, caso alguns dos critério não 

estiverem presentes na execução tem 17, hipoteticamente. Pessoalmente e para 

o NE esta modalidade de avaliação é o que faz mais sentido no contexto de 

ensino atual e portanto foi utilizada. 

3.5.2. Execução 

Numa fase inicial e principalmente durante as avaliações diagnósticas, foi muito 

importante a presença da PC para completar a informação que não fui capaz de 

obter através da observação.  

Como já referido acima, estes momentos foram importante, uma vez que 

serviram de sustentação para a planificação do processo de 

ensino/aprendizagem e da elaboração das unidades didáticas. No entanto, antes 

realizar a avaliação diagnóstica foi necessário ter acesso e adaptar tabelas de 

avaliação de acordo como os conteúdos lecionados no ano anterior. As tabelas, 

continham a lista dos alunos, verticalmente, e os conteúdos de ensino na 

horizontal, a cada conteúdo, face à execução do aluno era atribuída um valor de 

um a quatro, correspondendo o um a não executa, o dois a executa com 

dificuldade, o três a executa e o quatro a executa facilmente, de acordo com os 

critérios de execução. 
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Avaliação formativa estava presente informalmente, ia tirando apontamentos em 

relação a comportamentos e atitudes mais ou menos positivas por parte dos 

alunos, ainda assim, por iniciativa da PC tornou-se um momento “formal” de 

avaliação presente em todas as aulas com o objetivo de envolver o aluno no 

processo de avaliação, responsabilizando-o pela sua prestação. Várias foram as 

tentativas de tornar a autoavaliação um momento eficiente. Inicialmente 

realizado na aula mostrou-se muito demorado devido aos vários parâmetros de 

avaliação. Pensamos que libertando a avaliação do tempo de aula, passando 

para o preenchimento de um questionário online poderia facilitar e simplificar a 

nossa ação, no entanto, a acumulação dos dados inviabilizou o seu acesso e 

tratamento. Após muita reflexão conjunta do NE e com professores de EF, 

chagamos à conclusão mais prática que foi os alunos atribuírem uma nota de 1 

a 5 à sua prestação na aula, considerando o comportamento do aluno, a sua 

relação com as tarefas e a sua relação com os colegas. No final da aula era 

realizada a chamada e os alunos autoavaliavam-se. 

Para além da autoavaliação, os alunos realizaram a heteroavaliação dos seus 

colegas um pouco à semelhança do que é a avaliação do professor. Esta 

estratégia permitiu aos alunos estar mais envolvidos no processo de avaliação, 

dando-lhes, também, uma ideia da tarefa do professor. 

Um momento em que senti grande responsabilidade, mas que por outro lado 

estava bastante tranquilo foi nos momentos de avaliação sumativa. Senti o peso 

da responsabilidade porque queria ser o mais justo possível com a avaliação e 

a atribuição das notas, mas ao mesmo tempo estava calmo e seguro, porque 

tinha percorrido todo o caminho ao lado dos alunos e sabia aquilo que eles 

conseguiam e não conseguiam fazer. Nos momentos de avaliação sumativa 

foram utilizadas tabelas semelhantes às da avaliação diagnóstica, com os nomes 

na vertical e os conteúdos programáticos na horizontal, servindo-me da mesma 

estratégia de avaliação.  

Nos JDC e de raquetes os alunos foram avaliados em situação de jogo reduzido 

e jogo formal e na ginástica acrobática e na dança foram avaliados através da 

apresentação de uma coreografia musicada.  
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No terceiro período com o E@D, não existiram alterações dos critérios de 

avaliação, apenas dos instrumentos de avaliação. Desta forma, a autoavaliação 

formativa deixou de se realizar aula-a-aula e foi realizada apenas no final da 

lecionação das modalidades. A avaliação formativa continuou a realizar-se, para 

além de assistir ao desempenho dos alunos nas aulas por videoconferência, os 

alunos enviaram vídeos com a execução dos passos ensinados em cada aula, 

permitindo aferir a evolução dos alunos e a dar-lhes feedback individualmente. 

O momento de avaliação sumativa por videoconferência foi efetivamente 

diferente e obrigou a uma abordagem inovadora. Os alunos foram divididos em 

grupos de 5 elementos por ordem alfabética. Os alunos de cada grupo tinham 

que estar na plataforma zoom em sala de espera, chegando a hora marcada a 

PC permitia a entrada dos alunos do respetivo grupo que teriam de apresentar a 

coreografia em simultâneo. 

Foi difícil recolher muitas informações precisas no que diz respeito ao 

desempenho dos alunos devido a problemas relacionados com a internet, ainda 

assim, espreitando os vídeos que alunos foram enviando, a justiça avaliação 

sumativa nunca esteve em risco. 
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3.6. Projeto de Investigação 

Análise do Estilo de Ensino e o tipo de Tarefa no ensino do Badmínton e do 

Voleibol. 

3.6.1. Resumo  

Enquadramento teórico: Cada estilo de ensino depende de uma interpretação 

pessoal das estratégias de ensino, o modo específico como cada professor as 

compreende e executa (Mosston & Ashworth, 2008). Todas as decisões tomadas 

antes, durante e após o momento de ensino irão ao encontro de um determinado 

estilo de ensino que podem ter como peça central o professor ou os alunos 

(Méndez-Giménez, Valenzuela, & Casey, 2010). Estilos de ensino centrados no 

professor estão associados às teorias Behavioristas ou Comportamentalistas, 

centradas no controlo do comportamento dos alunos, onde o professor utiliza 

uma abordagem centrada na técnica (Bunker & Thorpe, 1982). O ensino 

centrado no aluno vai ao encontro das ideias sustentadas nas teorias 

Construtivistas e Socio-construtivistas. Promovem a compreensão dos alunos 

em relação ao jogo, através de uma abordagem centrada na tática, tornando-os 

responsáveis pela sua aprendizagem e parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem (Holt, Strean, & Bengoechea, 2002). Objetivo: O presente estudo 

tem como propósito de verificar os estilos de ensino utilizados ao longo do ensino 

de badmínton e voleibol, assim como, verificar o tipo de tarefas utilizadas durante 

essas mesmas aulas. Métodos: Para determinar os estilos de ensino e a 

tipologia de tarefas utilizadas em cada tarefa das unidades recorreu-se à análise 

dos planos de aula e de documentos de reflexões, através das quias os dados 

foram codificados e registados no Microsoft Excel 2013, onde foi realizado todo 

o tratamento estatístico. Resultados: Para o ensino do Badmínton recorreu, 

sobretudo, ao estilo de ensino de Comando em 16 tarefas da aula (39% das 

tarefas), ao estilo de Tarefa em 19 tarefas da aula (46,3% das tarefas), já relação 

à tipologia das tarefas foram utilizadas, maioritariamente, tarefas de 

Aquecimento (20%),tarefas de PI da Técnica (20%), tarefas de PA das 

Habilidades (31,7%) e tarefas de Jogo Formal (20%). Relativamente ao ensino 

do Voleibol, o professor recorreu ao estilo de ensino de Tarefa em 5 tarefas 

(15,2%), ao estilo recíproco em 12 tarefas (36,4%) e ao estilo de Descoberta 
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Convergente em 16 tarefas (48,5%). No que diz respeito à tipologia das tarefas, 

forma utilizada, sobretudos, tarefas de Aquecimento (33,3%), tarefas de Jogos 

Modificados (33,3%). Conclusão: Na unidade de badmínton recorreu-se a tipos 

de ensino e de tarefas centradas no professor o que diminuiu a participação dos 

alunos à reprodução das técnicas, enquanto na unidade do voleibol verifica-se a 

intenção de promover a compreensão do jogo, através de um ensino centrado 

na tática, recorrendo a estilos de ensino e tarefas que permitem a participação 

ativa dos alunos na sua aprendizagem. 
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3.6.2. Abstract  

Theoretical framework: Each teaching style depends on a personal 

interpretation of the teaching strategies, the specific way each teacher 

understands them and executes those (Mosston & Ashworth, 2008). All decisions 

made before, during, and after the teaching moment will meet a particular 

teaching style that may have either the teacher or the students as its centerpiece 

(Méndez-Giménez et al., 2010). Teacher-centered teaching styles are associated 

with Behaviorist or Behaviorist theories, centered on the control of student 

behavior, where the teacher uses a technique-centered approach (Bunker & 

Thorpe, 1982). The student-centered teaching meets the ideas supported by 

Constructivist and Socio-constructivist theories. They promote students' 

understanding of the game through a tactical-centered approach, making them 

responsible for their learning and an integral part of the teaching-learning process 

(Holt, Strean, & Bengoechea, 2002). Objective: The purpose of this study is to 

verify the teaching styles used throughout the teaching of badminton and 

volleyball, as well as to verify the type of tasks used during these same classes. 

Methods: To determine the teaching styles and typology of tasks used in each 

task of the units, the analysis of lesson plans and reflection documents was used, 

through which the data were coded and recorded in Microsoft Excel 2013, where 

all statistical treatment was performed. Results: For the teaching of Badminton 

used, mainly, the teaching style of Command in 16 tasks of the class (39% of the 

tasks), the style of Task in 19 tasks of the class (46.3% of the tasks), already 

related to the typology of the tasks were used, mainly, tasks of Heating (20%), 

tasks of PI of the Technique (20%), tasks of PA of Skills (31.7%) and tasks of 

Formal Game (20%). Regarding the teaching of Volleyball, the teacher used the 

Task teaching style in 5 tasks (15.2%), the Reciprocal style in 12 tasks (36.4%) 

and the Convergent Discovery style in 16 tasks (48.5%). Regarding the typology 

of tasks, form used, overcoats, and Warm Up tasks (33.3%), Modified Game 

tasks (33.3%). Conclusion: In the unit of badminton the types of teaching and 

tasks centered on the teacher were used, which reduced the participation of 

students in the reproduction of the techniques, while in the unit of volleyball there 

is the intention to promote the understanding of the game, through teaching 
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centered on tactics, using teaching styles and tasks that allow the active 

participation of students in their learning. 
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Introdução 

Este estudo surge devido a dificuldades que experienciei no EP, no que respeita 

à prática, relativamente há minha capacidade influenciar ou não a participação 

dos alunos segundo um determinado estilo de ensino ou tipologia das tarefas. E 

da leitura exaustiva sobre esta temática foram encontrados dois estudos e que 

vieram nortear a minha pesquisa, os trabalhos de Morgan, Sproule e Kieran 

(2005) denominado Effects of different teaching styles on the teacher behaviours 

that influence motivational climate and pupils' motivation in... e de Roberts e 

Fairclough (2011) denominado Observational analysis of student activity modes, 

lesson contexts and teacher interactions during games classes in high school 

(11–16 years) physical education.  

Apesar deste dois trabalhos tratarem individualmente os temas referenciados, 

não existe investigação que analise ambos os temas em conjunto. Por 

conseguinte, será necessário estabelecer conexões entre o estilo de ensino e a 

tipologia das tarefas utilizadas, de acordo com os objetivos de ensino, 

metodologias e modelos que sustentam o processo de ensino. 

Neste enquadramento, objetivo do presente estudo foi de verificar os estilos de 

ensino utilizados ao longo do ensino de badmínton e voleibol, assim como, 

verificar o tipo de tarefas utilizadas durante essas mesmas aulas. 

Estilos de Ensino 

Cada estilo de ensino depende de uma interpretação pessoal das estratégias de 

ensino, o modo específico como cada professor as compreende e executa. 

Segundo Mosston, todos os EE têm na sua génese um “esqueleto” comum. Em 

todos EE um conjunto de decisões são tomadas em três momentos diferentes. 

Esses momentos são designados de conjuntos de pré-impacto, conjunto de 

impacto e conjunto de pós-impacto (Mosston & Ashworth, 2008). 

Estes autores consideram que o conjunto de pré-impacto funciona como um 

planeamento da intencionalidade e dos objetivos a atingir, um perspetivar de que 

estilo é mais apropriado para se atingir o objetivo definido relativamente ao 

processo de ensino/aprendizagem, enquanto o conjunto de impacto está 

relacionado com o momento da ação. O professor aplica e é confrontado com as 

decisões tomados no conjunto anterior. No conjunto de pós-impacto o professor 



  

60 
 

toma decisões relacionada com a avaliação da performance e do feedback que 

deu aos alunos durante a realização das tarefas. 

São as decisões tomadas nestes conjuntos que diferencia os estilos. Decisões 

relativas a quem (professor ou alunos) e quando se tomam essas mesmas 

decisões (Mosston & Ashworth, 2008). 

De forma a ensinar determinado jogo ou conteúdo podem ser utilizadas 

diferentes tipos de abordagens. É função do professor tomar decisões 

pedagógicas essenciais, como, o planeamento dos conteúdos e das aulas, a 

apresentação e organização das tarefas e a quantidade e qualidade do feedback 

(Magill, 1990). 

A decisão sobre abordagem pedagógica que será mais eficiente para atingir os 

objetivos definidos estará, sempre dependente das características do contexto e 

dos alunos (Méndez-Giménez et al., 2010). O ensino de cada modalidade pode 

ser centrado no professor ou no aluno, à imagem do que acontece com os EE. 

Para além disso, o professor pode optar por uma abordagem centrada na técnica 

ou por uma abordagem centrada na tática (Méndez-Giménez et al., 2010). 

Mosston e Ashworth (2008) apresentam um vasto conjunto de estilos de ensino. 

O estilo de Comando é centrado no professor, ele toma todas as decisões 

relativas ao processo de ensino/aprendizagem, demonstra, avalia e controla a 

turma. Os critérios de êxito são idênticos para toda a turma e o feedback é 

dirigido para o grupo.  

No estilo de Tarefa o professor toma as decisões do processo de 

ensino/aprendizagem em função das características da turma e a sua interação 

com os alunos é individualizada.  

O estilo Recíproco caracteriza-se pelo trabalho em pares ou trios em que os 

alunos possuem funções de executante ou observador. Os alunos na função de 

observador dá feedback ao colegas, em consonância com os critérios de êxito 

definidos pelo professor.  

No estilo de Autoavaliação o professor define as tarefas e os critérios de êxito, 

no entanto o aluno é responsável por executar as tarefas e avaliar o seu 

desempenho. 
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O objetivo do estilo Inclusivo é integrar todos os alunos. O professor define as 

tarefas mas os alunos são responsáveis pelo processo de ensino/aprendizagem 

que é iminentemente pessoal, define os seus critérios de êxito e propõe-se a 

níveis de desempenho mais elevados. 

Na Descoberta Guiada, o professor apresenta as tarefas e tenta conduzir o aluno 

até uma resposta através do questionamento. O aluno, através do 

questionamento do professor é incentivado a descobrir a resposta ao problema 

apresentado. 

O estilo de Descoberta Convergente consiste em guiar o aluno até à 

resposta/solução pré-definida pelo professor. Os alunos devem procurar 

diferentes formas de chegar à resolução do problema apresentado pelo 

professor. 

No estilo Individual o processo de ensino/aprendizagem é definido pelo aluno, 

ele define as tarefas e os critérios de êxito em consonância com o tema definido 

pelo professor que o auxilia na organização dos conteúdos. 

Abordagem Pedagógica e Tipologia das Tarefas 

De acordo com Bunker e Thorpe (1982), a abordagem centrada na técnica é 

caracterizada por seguir três momentos distintos e sucessivos, primeiro o 

aquecimento, depois o treino das habilidades técnicas e, por último uma situação 

de jogo formal ou parcial. (Bunker & Thorpe, 1982) 

Este tipo de abordagem está associada às teorias Behavioristas ou 

Comportamentalistas, centradas no controlo do comportamento dos alunos. 

Distingue-se pelo desenvolvimento de habilidades específicas e observáveis, 

onde o processo de ensino está centrado no professor e os alunos são 

incentivados a repetir a execução das diferentes habilidades técnicas (Tinning, 

2006). Uma das tarefas frequentemente utilizadas é colocar os alunos frente a 

frente a realizar o lob, desta forma o professor consegue observar a execução 

dos alunos e intervir para corrigir erros existentes. 

Metzler (2005) refere que as teorias de aprendizagem comportamentalistas 

estão largamente relacionadas com o Modelo de Instrução Direta (MID). O 

professor apresenta a habilidade, explica e demonstra-a com o objetivo de que 
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os alunos reproduzam o modelo de execução correto, por ele apresentado 

(Mesquita e Graça, 2015). 

O ensino centrado no aluno vai ao encontro das ideias sustentadas nas teorias 

construtivistas e socio-construtivistas. Promovem a compreensão dos alunos em 

relação ao jogo. O professor deve adotar formas de jogo modificadas onde os 

alunos são confrontados com problemas para resolver, tornando-os 

responsáveis pela sua aprendizagem e parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem (Holt et al., 2002). Assim, através das tarefas de aprendizagem 

os alunos, com o auxílio do professor, solucionam os problemas referentes à 

tarefa. Por exemplo, numa situação de aprendizagem de 3x1, onde os 3 alunos 

que atacam estão muito próximos. O professor ao invés de dizer que os alunos 

têm que ocupar os três corredores, um no centro e dois nas laterais, pergunta se 

é mais fácil para o defensor recuperar a bola quando os atacantes estão 

próximos ou afastados e, posteriormente, pergunta que posicionamento devem 

os alunos ocupar para dificultar a ação defensiva e assim sucessivamente, até 

que os alunos percebam o posicionamento correto a adotar.  

Segundo Chen, Burry-Stock e Rovegno (2000), abordagens de ensino 

construtivistas possuem três aspetos fundamentais: Os alunos são parte 

responsável da sua aprendizagem, através do seu envolvimento em atividades 

de descoberta, autorregulação e resolução de problemas. Os professores têm 

em consideração o conhecimento e experiências passadas dos alunos no 

planeamento e organização do processo de ensino/aprendizagem. Os alunos 

devem ser encorajados e ter oportunidade de partilhar ideias e resolver 

problemas em conjunto.(Chen, Burry-Stock, & Rovegno, 2000) 

A abordagem centrada na tática tem origem na Teoria Construtivista e está 

intrinsecamente associada ao modelo de ensino Teaching Games for 

Understanding desenvolvido por Bunker e Thorpe (1982) (Metzler, 2005), que se 

enquadra no Tactical Games Model (Kirk, 2005). 

Este tipo de modelos de ensino promovem o desenvolvimento da sensibilidade 

e compreensão do jogo, expondo os alunos a situações modificadas de jogo ou 

a situações de jogo reduzido. Desta forma os alunos podem partilhar ideias e 
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resolver problemas em equipa e aumentar o seu entendimento do jogo (Mitchell 

et al., 2013). 

O professor é capaz de modificar os jogos através da manipulação das regras, 

do espaço de jogo e do equipamento com o intuito de guiar o aluno a tomar 

decisões ajustadas ao problema apresentado pela situação de aprendizagem 

(Kirk, 2005). 

Butler (1997) defende que os estilos de ensino que se relacionam com a 

abordagem tática do jogo são os estilos de descoberta guiada e de resolução de 

problemas (descoberta convergente) que têm como maior arma o 

questionamento. 

O professor deve optar por uma postura expectante para intervir em momentos 

cruciais, com recurso ao questionamento de forma a dirigir os alunos até à 

solução (Brooker et al., 2000). 

No seu estudo, Roberts e Fairclough (2011), apesar dos indicadores referentes 

à ação dos professores se resumir à intervenção verbal e não verbal sem que se 

aprofunde e que se considerem os estilos de ensino, analisam e apresentam um 

conjunto de categorias de tarefas em contexto de aula que serão alvo de análise 

neste estudo. As categorias são o aquecimento (A), a prática isolada da técnica 

(B), a prática aplicada das habilidades (C), os jogos modificados (D), os jogos 

reduzidos (E), o jogo formal (F) e o jogo livre (G). 

3.6.3. Objetivos 

O presente estudo pretende analisar os estilos de ensino e tipologia das tarefas 

utilizadas ao longo do ensino de badmínton e voleibol. Posto isto, verificar quais 

os Estilos de Ensino e Tipologias de Tarefas a que o professor mais recorreu 

durante o ensino do Badmínton e do Voleibol, assim como, aferir que quais a 

Tarefas que foram mais utilizadas nos diferentes Estilos de Ensino na lecionação 

das modalidades de Badmínton e Voleibol. 
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3.6.4. Metodologia 

Este estudo foi implementado numa turma de décimo primeiro ano da EC durante 

o segundo período do ano letivo de 2019/2020, onde foram lecionadas as 

unidades didáticas de badmínton e voleibol, até à interrupção das aulas 

presenciais. 

A turma era constituída por 23 alunos, dos quais 16 são do sexo feminino e 7 do 

sexo masculino. As UDs de Badmínton e Voleibol foram constituídas por 8 e 6 

aulas, respetivamente, com a duração de 90 minutos lecionadas em 1/3 de 

campo, com recursos materiais mais que necessários para o ensino das 

modalidades. 

Nas modalidades ensinadas foram utilizadas estratégias e metodologias 

distintas, a UD de badmínton mais centrada na técnica, onde os alunos 

realizavam as tarefas que lhes eram pedidas e a UD de voleibol mais centrada 

na tática, onde os alunos tinham uma participação mais ativa, com diferentes 

funções ao longo das aulas. 
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 Tabela 3 – Conteúdos de Ensino das UDs de Badmínton e Voleibol. 

Badmínton Voleibol 

Organização das 
Tarefas 

Forma de Jogo Conteúdos Objetivo/Jogo 
Organização das 

Tarefas/ Jogo 
Conteúdos 

Jogo Cooperativo 
 

1x1 
2x2 

Posição Base 
Lob 

Clear 
Serviço 
Amorti 

Encosto 

Receber e 
deslocar-se 

para enviar a 
bola 

Jogo Cooperativo 
2x1 
2x2 

Posição Base 
Passe 

Manchete 
Serviço por 

Baixo 
Transição 

Ajustamento 
 

Sequências 1x1 

Serviço 
Lob 

Clear 
Remate 
Bloqueio 

Jogos Lúdicos 
Individual 

2x2 

Pega 
Deslocamentos 

Serviço 
Lob 

Clear 
Amorti 

Remate 

Organizar o 
ataque 

Jogo Cooperativo 
3x1 
3x2 
4x1 
4x4 

 

Serviço por 
cima 

Remate em 
Apoio 

Retorno 

Jogo Formal 
1x1 
2x2 

Todos 
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De seguida, é apresentada a tabela dos Estilo de Ensino de Mosston que serviu 

de codificação para a categorização os estilos de ensino. 

Tabela 4 – Estilos de Ensino de Mosston, adaptado de Mosston e Ashworth 

(2002), por Morgan, Sproule e Kieran (2005). 

1. Comando Todas as decisões são tomadas pelo professor. 

2. Tarefa 
Os alunos realizam as tarefas apresentadas pelo 

professor. 

3. Recíproco 
Os alunos trabalham a pares, um como professor e outro 

como aluno. 

4. Autoavaliação 
O aluno avalia o seu desempenho de acordo com os 

critérios. 

5. Descoberta 

Guiada 
O professor define os objetivos e guia os alunos até eles. 

6. Descoberta 

Convergente 

O professor apresenta o problema e os alunos procuram 

soluciona-los. 

7. Individual 
O professor apresenta os conteúdos e os alunos definem 

as tarefas. 

(Morgan, Sproule, & Kieran, 2005) 

3.6.5. Recolha e análise dos dados 

Inicialmente, foram definidas a categorização dos estilos de ensino e da tipologia 

das tarefas. O tipo de estilo de ensino estão categorizados de acordo com os 

Estilos de Ensino de Mosston adaptados por Morgan, Sproule e Kieran (2005) e 

a tipologia das tarefas respeitam as categorias definidas por Roberts e 

Fairclough (2011). 

A classificação de cada situação de aprendizagem em relação a cada estilo de 

ensino e de cada tipo de tarefas foi realizada através da análise documental dos 

planos de aula e das reflexões presentes no diário de bordo e nas reflexões 

sobre a UD e do período. Nestes documentos estavam contidas informações 

acerca de alterações nas tarefas, relativamente à própria tarefa, à intervenção 

do professor e dos alunos. 

 Todos os dados recolhidos foram registados no Microsoft Excel 2013. O 

tratamento estatístico, a frequência e percentagem do tipo de ensino e da 
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tipologia das tarefas, foi realizado manualmente com o auxílio do programa 

acima referido. 

Os dados foram descritos de acordo com o número de situações de 

aprendizagem presentes em cada aula, às quais eram classificadas em duas 

categoria, ao Estilo de Ensino e à Tipologia das Tarefas, consequentemente 

cada situação de aprendizagem foi classificada em relação ao Estilo de Ensino 

e o tipo de Tarefa utilizada, de acordo com a categorização dos autores 

supracitados.  

3.6.6. Resultados 

Ao longo de 14 aulas lecionadas, muitas foram as situações de aprendizagem e 

as tarefas apresentadas na aula e realizadas pelos alunos nas modalidades de 

badmínton e de voleibol. Para este estudo foram verificadas as tipologias de 

tarefas, recorrendo à análise dos planos de aula e o estilo de ensino utilizados 

em cada tarefa. Nas 6 aulas de voleibol os alunos realizaram 33 tarefas, 

enquanto nas 8 aulas de badmínton realizaram 41 tarefas. 

A tabela 5 apresenta os resultados relativos aos estilos de ensino e à tipologia 

das tarefas utilizadas na lecionação das unidades didáticas de badmínton e 

voleibol. 

Já na tabela 6 são apresentados os valores da relação entre os estilos de ensino 

e a tipologia das tarefas utilizadas nas unidades didáticas de badmínton e 

voleibol Os valores representam, percentualmente, as vezes que determinada 

tipo de tarefa foi utilizada durante o estilo de ensino que lhe é correspondente.  
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Tabela 5 – Estilos de ensino e tipologia de Tarefas utilizadas. 

 Badmínton Voleibol  Badmínton Voleibol 

Estilo de Ensino N % N % Tarefas N % N % 

1.Comando 16 39.0 0 0.0 A. Aquecimento 8 20.0 10 33.3 

2.Tarefa 19 46.3 5 15.2 B. PI Técnica 8 20.0 0 0.0 

3.Recíproco 6 15.6 12 36.4 C. PA Habilidades 13 31.7 2 0.06 

4.Autoavaliação 0 0.0 0 0.0 D. Jogos Modificados 4 10.0 10 33.3 

5.Descoberta Guiada 0 0.0 0 0.0 E. Jogos Reduzidos 0 0.0 4 12.1 

6.Descoberta Convergente 0 0.0 16 48.5 F. Jogo Formal 8 20.0 6 18.2 

7.Individual 0 0.0 0 0.0 G. Jogo Livre 0 0.0 0 0.0 

 

Tabela 6 – Percentagem entre os estilos de ensino e a tipologia das tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Badmínton  Voleibol 

Estilos de Ensino Tarefas % Estilos de Ensino Tarefas % 

1.Comando 

A. Aquecimento 0.13 
2.Tarefa 

A. Aquecimento 0.75 

B. PI Técnica 0.50 B. PA Habilidades 0.25 

C. PA Habilidades 0.38 
3.Recíproco 

A. Aquecimento 0.5 

2.Tarefa 

C. PA Habilidades 0.37 Jogo Formal 0.5 

D. Jogos Modificados 0.21 

6.Descoberta 

Convergente 

A. Aquecimento 0.06 

F. Jogo Formal 0.42 C. PA Habilidades 0.06 

3.Recíproco A. Aquecimento 1 
D. Jogos Modificados 0.65 

E. Jogos Reduzidos 0.24 
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Para o ensino do Badmínton, de acordo com a tabela 5 verifica-se que o 

professor, recorreu ao estilo de ensino de Comando em 16 tarefas da aula (39% 

das tarefas), ao estilo de Tarefa em 19 tarefas da aula (46,3% das tarefas) e 

recorreu ao estilo Reciproco em 6 tarefas da aula (15,6 % das tarefas). Em 

relação à tipologia das tarefas foram utilizadas, durante a lecionação da 

modalidade de badmínton, 8 tarefas de Aquecimento (20%), 8 tarefas de PI da 

Técnica (20%), 13 tarefas de PA das Habilidades (31,7%), 4 tarefas de Jogos 

Modificados (10%) e 8 tarefas de Jogo Formal (20%). Recorrendo aos resultados 

apresentados na tabela 6 constata-se que se recorreu ao estilo de ensino de 

Comando nas tarefas de Aquecimento (13%), de PI da Técnica (50%) e de PA 

Habilidades (38%), ao estilo de ensino de Tarefa nas tarefas de PA Habilidades 

(37%), de Jogos Modificados (21%) e de Jogo Formal (42%) e ao estilo 

Recíproco nas tarefas de Aquecimento (100%). 

Relativamente ao ensino do Voleibol, os resultados da tabela 5 demonstram que 

se recorreu o estilo de ensino de Tarefa em 5 tarefas (15,2%), ao estilo recíproco 

em 12 tarefas (36,4%) e ao estilo de Descoberta Convergente em 16 tarefas 

(48,5%). No que diz respeito à tipologia das tarefas, forma utilizada 10 tarefas de 

Aquecimento (33,3%), 10 tarefas de Jogos Modificados (33,3%), 4 tarefas de 

Jogos Reduzidos (12,1%) e 6 tarefas de Jogo Formal (18,2%). Na tabela 6 

verifica-se que a utilização do estilo de Tarefa nas tarefas de Aquecimento (75%) 

e de PA Habilidades (25%), a utilização do estilo de ensino Recíproco nas tarefas 

de Aquecimento (50%) e Jogo Formal (50%) e a utilização do estilo de ensino 

Descoberta Convergente destaca-se nas tarefas de Jogos Modificados (65%) e 

de Jogos Reduzidos (24%). 

3.6.7. Discussão dos Resultados 

O facto de terem sido utilizados, predominantemente, os estilos de ensino de 

Comando e Tarefa demonstra que o processo de ensino do badmínton foi, 

sobretudo, centrado no professor, onde os alunos não são parte integrante das 

decisões tomadas no processo de ensino/aprendizagem. Neste tipo de estilos 

de ensino os alunos são reprodutores do que foi pedido pelo professor 

influenciando negativamente a motivação dos alunos como demonstra o estudo 

desenvolvido por Morgan, Sproule e Kieran (2005). 
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Assim como os estilos de ensino, as tarefas de PI da técnica estão associadas 

à reprodução, a reprodução de um batimento, onde a preocupação é meramente 

técnica. No entanto é percetível a tentativa de desenvolver a compreensão de 

jogo dos alunos, através da utilização de tarefas de PA das Habilidades e de 

Jogos Reduzidos, estratégias utilizadas no modelo TGfU (Bunker e Thorpe, 

1982). A utilização do Jogo Formal, para além do fator competitivo e motivacional 

inerente, expõe os alunos a problemas que advêm dos diferentes momentos do 

jogo e que incita os alunos a resolve-los para ter sucesso. O estilo de ensino 

recíproco no aquecimento permite aos alunos ter uma intervenção alargada 

neste tipo de tarefas, onde assumem diferentes funções, quer de aluno, quer de 

professor. 

 Na lecionação da modalidade de voleibol o professor recorreu, sobretudo, 

aos estilos de ensino Recíproco e de Descoberta Convergente que 

complementam a participação do aluno no processo de ensino/aprendizagem, 

onde o aluno está no centro do processo, é chamado a tomar decisões e a 

resolver os problemas. Verifica-se a utilização de estilos de ensino e tarefas 

associados a uma abordagem tática centrada na compreensão do jogo. Desta 

forma, vai ao encontro do que é preconizado pelo Modelo de Abordagem 

Progressiva ao Jogo de voleibol (MAPJ) (Mesquita, 1991) que norteou o ensino 

da modalidade. 

 Este modelo de ensino está associado a perspetivas construtivistas e visa 

a compreensão do jogo através da procura de soluções aos problemas 

apresentados e a aquisição de competências técnicas e táticas recorrendo à 

prática do jogo modificado, em referência ao jogo formal (Mesquita et al., 2015). 

3.6.8. Conclusão 

Inicialmente, de referir que o desenvolvimento deste trabalho, bem como, de todo 

o processo de análise dos documentos, desde planos de aula, ao diário de bordo, 

a reflexões, não foi realizado em síncrono com o ensino do Badmínton e do 

Voleibol. De frisar, também que as tarefas da aula forma categorizadas de 

acordo com as definições dos autores Morgan, Sproule e Kieran (2005) 

relativamente aos Estilos de Ensino e Roberts e Fairclough (2011) relativamente 
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à Tipologia das Tarefas e não seguindo as metodologias utilizadas pelos autores 

nos seus trabalhos. Posto isto, salvaguarda-se alguma limitação em relação aos 

resultados obtidos. 

O presente estudo tinha o objetivo de analisar que estilos de ensino e tipo de 

tarefas foram utilizadas na lecionação das modalidades de badmínton e voleibol, 

bem como constatar a relação entre os estilos de ensino de ensino e a tipologia 

das tarefas utilizadas. Desta forma, foi possível aferir que foram utilizadas 

abordagens distintas no ensino de cada modalidade. Em badmínton, recorreu-

se predominantemente aos estilos de ensino de Comando e Tarefa e a tarefas 

de PA Habilidades, PI técnica e ao Jogo Formal. Assim o processo de 

ensino/aprendizagem foi mais centrado no professor, com o papel dos alunos a 

ficar diminuído à reprodução repetitiva da técnica. A modalidade de voleibol 

distingue-se pela intenção de promover a compreensão do jogo, através de um 

ensino centrado na tática, onde os alunos têm uma participação ativa na sua 

aprendizagem. O professou utilizou, sobretudo os estilos de ensino Recíproco e 

de Descoberta Convergente e tarefas de Jogos Modificados, do Jogo Formal e 

de Jogos Reduzidos. 

Com os resultados obtidos agregados às descrições do diário de Bordo é 

possível aferir que estilos de ensino mais centrados no professor, como os estilos 

de Comando e Tarefa, onde os alunos não têm uma participação ativa provoca 

uma influência negativa nos níveis de motivação, participação e empenho dos 

alunos nas aulas de Badmínton, prejudicando a aprendizagem dos alunos 

(Morgan, Sproule, & Kieran, 2005). Neste sentido, é necessário que os alunos 

tenham a oportunidade de serem parte ativa da sua aprendizagem, 

independentemente da modalidade, evidentemente, o professor tem que possuir 

um conhecimento pedagógico sobre o conteúdo elevado para conseguir 

apresentar os conteúdos de uma forma que seja possível os alunos estarem no 

cento do processo educativo (Stran, Sinelnikov, & Woodruff, 2012). 
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4.1. Entendimento 

Citando as normas orientadoras do estágio profissional, a área da Participação 

na Escola e Relação com a Comunidade tem como principais objetivos 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora”. 

Para que os EE consigam atingir estes objetivos muito contribuem os 

professores de EF que trabalham na escola e os colegas de NE. Nóvoa (2009) 

defende que a escola deve ser vista como um lugar para a formação dos 

professores, um espaço de partilha e reflexão sobre o trabalho docente, 

transformando a experiência individual de cada professor em conhecimento 

profissional. 

Esta partilha e cultura colaborativa deverá originar comunidades de prática que 

reforcem o sentimento de pertença e de identidade profissional, conceitos 

fundamentais para formação dos professores e para o período de estágio 

profissional (Nóvoa, 2009). 

4.2. Atividades do grupo de Educação Física 

Tabela 7 – Atividades organizadas pelo grupo de EF. 

Atividade 
Período 

letivo 
Tarefas 

Nível de 
Intervenção 

Corta-mato 

2º Período 

Elaborar o cartaz; 
Limitar o percurso; 

Monitorizar o percurso 
Baixo 

FitEscola 

Exemplificar a realização dos 
testes; 

Controlar a execução dos 
alunos; 

Médio 

Torneio 
Basquetebol 

 

Delimitar campos; 
Recolher fichas de jogo; 
Divulgar os resultados. 

Médio 

Mega Atleta 
Acompanhar os alunos; 

Controlar as provas. 
Baixo 
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4.2.1. Corta Mato 

A atividade do corta-mato foi a primeira grande atividade organizada pelo grupo 

de educação física em que participei de forma ativa. Antes da prova, ajudei a 

limitar o percurso, a colocar grades, fitas e cones e, ainda, a deslocar e organizar 

o material necessário, como mesas, cadeiras e o pódio. 

Durante a prova tive como função controlar uma parte do percurso, não permitir 

que os alunos ultrapassassem o limite do passeio, já que esta parte do percurso 

situava-se fora do recinto escolar e avisa-los para possíveis perigos ou situações 

que colocassem em causa a sua segurança. 

Esta atividade foi um importante momento de socialização com os outros 

professores e também com alunos que participaram como colaboradores. O 

facto de ser necessário uma comunicação constante com os professores e 

colaboradores, cooperarmos uns com os outros na realização de diferentes 

tarefas contribui para a fomentar as relações com toda a comunidade escola. 

Participaram cerca de duzentos alunos dos diferentes escalões, foram realizadas 

oito provas referentes a cada escalão, a atividade decorreu sem percalços e por 

estes motivos foi um sucesso. 

4.2.2. Torneio de Basquetebol 3x3 

Nesta atividade desempenhei um diverso número de funções. Ajudei na 

limitação dos campos, recolhi as fichas de jogo dos escalões infantil, iniciado e 

juvenil masculinos e fui responsável por afixar os resultados e a progressão das 

equipas no quadro da competição. 

Esta, última, função exigia alguma responsabilidade, uma vez que um erro num 

resultado podia ditar a eliminação de uma equipa que venceu. Senti que o grupo 

de EF confiava em mim e foi ótimo sentir o peso dessa responsabilidade e 

verificar que correspondi às expetativas. 

Esta atividades é um momento fantástico de socialização com a comunidade 

escolar, os professores estão envolvidos na organização, os alunos competem, 
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assumem funções de árbitros, registam os resultados. É uma oportunidade de 

interagir e integrar-me, cada vez mais na comunidade escolar. 

4.2.3. Mega Atleta 

Na atividade do Mega Atleta fiquei no grupo responsável pela prova do Mega 

Quilometro, composto pelos colegas de NE, pela PC e por três alunos. Nesta 

atividade os alunos foram divididos em dois grupo com cerca de 15 elementos 

cada, enquanto um dos grupos realizava a prova, os elementos do outro grupo, 

escolhiam um aluno para controlar e eram responsáveis por controlar o número 

de voltas e registar o tempo do aluno. Quando o aluno controlado estivesse a 

terminar a última volta, o aluno responsável por esse aluno deslocava-se para 

junto do cronometro, registando o tempo em que corta a meta. 

Os professores tiveram como função principal explicar aos alunos como 

deveriam preencher a folha de controlo, que demora sempre algum tempo, 

realizar as vozes de partida, iniciar o cronómetro e registar os tempos no 

documento formal por ordem classificativa. 

Devido à impossibilidade dos alunos participarem em todas as provas, o número 

de participante em cada prova é mais reduzido, no entanto é necessário que os 

professores responsáveis por cada prova estejam em comunicação constante, 

de forma a serem cumpridos todas as normas de realização e de segurança. 

No final todos os participantes, responsáveis pela organização e elementos do 

conselho diretivo marcaram presença na atribuição das medalhas, saudando os 

vencedores. 
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4.3. Direção de Turma 

À partida para o EP não tinha uma ideia real do trabalho que é desempenhado 

por um professor que tenha a função de diretor de turma, para além do trabalho 

de planificação e execução inerentes à sua profissão. O diretor de turma tem a 

função exigente de guiar uma turma até aos objetivos traçados, principalmente 

em turmas que avançam de ciclo, tudo é novo para os alunos, os conteúdos são 

mais complexos, são ensinados de forma diferente e requer-se que sejam mais 

responsáveis.  

É uma função complexa que possui diferentes níveis de ação, fazer a ponte entre 

a escola e casa para manter os encarregados de educação informados e guiar 

os alunos no caminho do sucesso, para além de tratar de todos os assuntos 

burocráticos e de manter o conselho de turma na mesma página não é só 

exigente, como é de uma responsabilidade brutal.  

A minha intervenção na direção de turma foi muito mais passiva do que ativa, 

não interpretando o termo passiva como algo negativo, simplesmente o 

conhecimento que adquiri foi mais sustentado na observação do que prática. 

Ainda assim, estive presente nas reuniões de conselho de turma e com os 

encarregados de educação. As reuniões do conselho de turma, nas quais não 

tinha um papel muito ativo, fizeram-me perceber que, de facto, os professores 

têm muito respeito e carinho pelos seus alunos e que fazem tudo o que podem 

para os ajudar a ter sucesso. Nas reuniões de encarregados de educação a 

minha função era auxiliar a PC no que fosse necessário, marcar as presenças 

dos encarregados de educação, recolher as suas assinaturas, entregar e 

recolher documentos, entre outros. Efetivamente é tão complicado gerir grupos 

de crianças como de adultos, nem sempre é fácil passar as informações e 

responder as dúvidas dos encarregados de educação de forma clara, o que pode 

criar algum alvoroço difícil de gerir. 

Para além do auxílio nas reuniões, ajudava na organização do dossiê da turma, 

arquivando documentos relativos à justificação de faltas, reuniões individuais 

com encarregados de educação, classificações, etc. 
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Toda esta vivência da direção de turma fez-me, claramente, perceber que esta 

função requer muito conhecimento, experiencia, dedicação e devoção para que 

seja bem desempenhada e seguramente que se no próximo ano começa-se a 

lecionar e tivesse esta função teria que estudar e dedicar-me muito para não 

deixar os meus alunos ficar mal. 
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4.4. Ação de Formação Catalisadores de Aprendizagem 

Esta ação de formação surgiu em conversa com a professora cooperante. Na 

altura estava a lecionar futebol, uma modalidade que me diz muito, e na qual tive 

algumas dificuldades em adaptar os conteúdos para os alunos com mais 

dificuldades, inicialmente. 

Partindo desse ponto, discutimos qual poderia ser o tema de uma ação de 

formação que contemplasse o futebol e as estratégias e metodologias a utilizar 

nas aulas que influenciassem de forma positiva a aprendizagem dos alunos. 

Para isso convidamos o professor Arlindo Gomes, professor de educação de 

educação física e treinador de futebol para palestrar sobre os conteúdos táticos 

e técnicos da modalidade e de que forma tratava esses conteúdos para torna-

los acessíveis aos alunos. Convidamos, também o Dr. Vítor Moreira, treinador 

de futebol e Coordenador Técnico Geral no FC Porto – Futebol, SAD. – Escolas 

de Futebol Dragon Force para abordar algumas estratégias e metodologias que 

utilizava, ao nível do planeamento e gestão das aulas e dos treinos que 

promovam o aumento do tempo de empenhamento motor de qualidade dos 

alunos.   

Após os convites serem aceites a primeira coisa que fiz foi elaborar uma lista 

com as tarefas a realizar. Essa lista continha diversas tarefas, entre as quais: 

 Pedir autorização à direção da Escola Secundária de Penafiel; 

 Definir local, data e hora da ação de formação; 

 Solicitar patrocinadores; 

 Elaborar cartaz promocional; 

 Reservar o espaço da ação de formação; 

 Definir cronograma da ação de formação; 

 Elaborar o documento de divulgação; 

 Elaborar certificado de participação para os participantes e para os 

oradores; 

 Elaborar ficha de avaliação do impacto da ação de formação; 

 Definir o material necessário; 
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 Definir forma de inscrição dos participantes (elaborar questionário online); 

 Solicitar apoio à escola para a realização do coffebreak; 

 Solicitar apoio à escola para dar uma lembrança aos oradores. 

A responsabilidade aumentou quando, ao apresentar a proposta da ação de 

formação, a direção propôs que a ação de formação fosse creditada como uma 

ação de formação de curta duração. Para isso foi necessário elaborar um 

requerimento para o reconhecimento e certificação da ação de formação, sobre 

o qual ainda não temos conhecimento da decisão. 

Chegado o dia da ação de formação, foi muito gratificante e um orgulho perceber 

que, apesar de alguns erros cometidos na preparação e planeamento, os 

participantes tiveram uma postura de abertura em relação aos temas abordados 

e às apresentações dos oradores. Dos vinte e seis participantes inscritos, vinte 

e quatro marcaram presença na ação de formação. Obviamente que quando 

pensamos esta ação de formação o objetivo era ter o auditório bem composto, 

no entanto, percebemos que o facto da ação de formação se realizar em horário 

de aulas contribuiu para que os professores tivessem dificuldade em participar 

na ação de formação. 

Para nos ajudar a refletir sobre o sucesso da ação de formação recorremos à 

ficha de avaliação do impacto da formação preenchida pelos participantes. A 

ficha continha uma pergunta com três alíneas em que era pedido aos 

participantes para considerar uma escala de 1 a 5, onde o 5 correspondia ao 

nível de satisfação mais elevado. 

 

 

Gráfico 1 – Nível de satisfação dos participantes. 
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Através do gráfico podemos verificar que grande parte dos participantes 

definiram o nível 4 e 5 em relação à sua satisfação com a ação de formação. 

Mostra que os objetivos da ação de formação foram cumpridos e que os oradores 

foram ao encontro do que era pretendido. Uma forma de melhorar a ação de 

formação e de a tornar ainda mais eficaz seria a existência de uma vertente 

prática onde se pudesse experienciar todas as estratégias e metodologias 

referidas pelos oradores. 

Com esta ação de formação percebemos que os professores estão predispostos 

para a inovação e para melhorarem e se desenvolverem enquanto professores. 

A abertura à inovação é um dos critérios de profissionalismo (Alonso, 1995) e os 

participantes enquanto professores de educação física mostraram curiosidade e 

vontade de comunicar e trocar ideias e experiências, com o objetivo de melhorar 

e promover um processo de ensino/aprendizagem mais eficaz, pensado de 

acordo com as características e necessidades dos alunos. A formação contínua 

é uma dos fatores que promove o desenvolvimento profissional dos professores, 

a capacidade de autodesenvolvimento profissional são as características mais 

salientes do profissional amplo (Stenhouse, 1981). 

Um ponto muito positivo desta ação de formação foi a participação dos colegas 

do núcleo de estágio da escola EB 2/3 da Sobreira e do professor cooperante 

que demonstraram união, apoio e vontade de melhorar.  
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5. Conclusão 

O facto de ter entrado para o EP sem grandes expectativas e apenas com muita 

vontade de ensinar, aprender e aproveitar ao máximo a experiência fez com que 

não me prendesse a determinados modelos, conceitos ou práticas. Desta forma, 

fui capaz de me adaptar ao contexto e às necessidades e características dos 

alunos sem ir contra as minhas convicções. Este pensamento impediu-me de 

ficar frustrado quando as coisas não corriam como esperado, permitiu-me 

analisar as situações de forma mais simples, chegando mais facilmente a 

resoluções pensadas, discutidas e fundamentadas. 

Todo o processo do EP, todas as diversidades relacionadas com o contexto, 

fizeram-me vivenciar um conjunto de experiências que me deram uma bagagem 

fantástica para o futuro. Foi capaz de apresentar alternativas que solucionaram 

problemas do contexto de prática adequadas aos objetivos de aprendizagem da 

turma, mesmo no contexto de E@D. 

Apesar de nem sempre conseguir executar o processo de ensino/aprendizagem 

como pretendia, foi visível o desenvolvimento dos alunos ao longo de cada 

período e no final do ano letivo. Os alunos aprenderam a jogar e a compreender 

o jogo, cooperaram com os colegas nas diferentes situações da aula e tiveram 

uma ação ativa e preponderante nas aulas e na sua aprendizagem. 

Enquanto professor, o meu conforto e confiança forma crescendo à medida que 

o tempo foi passando e a minha relação com a turma, sustentada na exigência, 

sinceridade e compreensão, foi crescendo. Raros foram os momentos de 

indisciplina, muito fruto da relação que desenvolvi com a turma. 

Uma parte importante do EP para o meu futuro como docente foi a experiência 

de lecionar em ciclos diferentes. Como os alunos mais novos têm características 

e necessidades diferentes dos alunos mais “velhos”, o professor tem que adaptar 

a sua intervenção ao nível da instrução, das situações de aprendizagem, do 

controlo da turma, das estratégias, de forma a promover o desenvolvimento e 

aprendizagem dos seus alunos. 
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A formação de um professor é um processo contínuo e constante que visa ser 

competente a cada dia que passa. Sem dúvida que tenho imensas dificuldades 

a suprir, tenho que melhorar o meu processo de reflexão tornando-o cada vez 

mais profundo, tenho que aumentar o meu conhecimento pedagógico, também 

ao nível do conhecimento do conteúdo e melhorar as minhas habilidades, 

especialmente, nos desportos de raquete, na ginástica e área das atividades 

rítmicas expressivas. 

A experiência do EP foi incrível, desenvolvida com muito agrado, motivação, 

responsabilidade e exigência, o que contribuiu para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional de forma desmedida, não deixando qualquer dúvidas de 

que esta é a minha profissão. 
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Anexos  

Anexo 1 – Planificação Anual de EF 

 

1º Período 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD Espaço 

Se
te

m
b

ro
 

11 1  8:25/9:55 

Avaliações Diagnósticas Disponíveis 
13 2 8:25/9:55 

18 3 8:25/9:55 

20 4 8:25/9:55 

25 5 8:25/9:55 2 de 13 Futsal E1 

27 6 8:25/9:55 2 de 11 Ginástica SEG 

O
u

tu
b

ro
 

2 7 8:25/9:55 3 e 13 Futsal E1 

5 8 8:25/9:55 3 de 11 Ginástica SEG 

9 9 8:25/9:55 4 e 13 Futsal E1 

11 10 8:25/9:55 4 de 11 Ginástica SEG 

16 11 8:25/9:55 5 e 13 Futsal E1 

18 12 8:25/9:55 5 de 11 Ginástica SEG 

23 13 8:25/9:55 6 e 13 Futsal E1 

25 14 8:25/9:55 6 de 11 Ginástica SEG 

30 15 8:25/9:55 7 e 13 Futsal E1 

N
o

ve
m

b
ro

 6 17 8:25/9:55 8 de 13 Futsal E1 

8 18 8:25/9:55 7 e 11 Ginástica SEG 

13 19 8:25/9:55 9 de 13 Futsal E1 

15 20 8:25/9:55 8 de 11 Ginástica SEG 

20 21 8:25/9:55 10 de 13 Futsal E1 

 22 22 8:25/9:55 9 de 11 Ginástica SEG 

27 23 8:25/9:55 11 de 13 Futsal E1 

29 24 8:25/9:55 10 de 11 Ginástica SEG 

D
ez

em
b

ro
 4 25 8:25/9:55 12 de 13 Futsal E1 

6 26 8:25/9:55 11 de 11 Ginástica SEG 

11 27 8:25/9:55 13 de 13 Futsal E1 

13 28 8:25/9:55 
Auto e Heteroavaliação 

17 29 8:25/9:55 
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2º Período 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD Espaço 
Ja

n
ei

ro
 

8 30 8:25/9:55 2 de 9 Badminton P2 

10 31 8:25/9:55 Corta-Mato P3 

15 32 8:25/9:55 Testes Fit Escola P2 

17 33 8:25/9:55 Torneio Basquetebol P3 

22 34 8:25/9:55 3 de 9 Badminton P2 

24 35 8:25/9:55 Testes Fit Escola P3 

29 36 8:25/9:55 4 de 9 Badminton P2 

31 37 8:25/9:55 2 de 9 Voleibol P3 

Fe
ve

re
ir

o
 

5 38 8:25/9:55 5 de 9 Badminton P2 

7 39 8:25/9:55 3 de 9 Voleibol P3 

12 40 8:25/9:55 6 de 9 Badminton P2 

14 41 8:25/9:55 Mega Atleta P3 

19 42 8:25/9:55 7 de 9 Badminton P2 

21 43 8:25/9:55 4 de 9 Voleibol P3 

28 44 8:25/9:55 5 de 9 Voleibol P3 

M
ar

ço
 

4 45 8:25/9:55 8 de 9 Badminton P2 

6 46 8:25/9:55 6 de 9 Voleibol P3 

11 47 8:25/9:55 9 de 9 Badminton P2 

13 48 8:25/9:55 7 de 9 Voleibol P3 

18 49 8:25/9:55  8 de 9 Voleibol P2 

20 50 8:25/9:55 9 de 9 Voleibol P3 

25 51 8:25/9:55 
Auto e heteroavaliação 

27 52 8:25/9:55 
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3º Período 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD Espaço 

A
b

ri
l 

15 53 8:25/9:55 1 de 20 Dança  

17 54 8:25/9:55 2 de 20 Dança  

22 55 8:25/9:55 3 de 20 Dança  

24 56 8:25/9:55 4 de 20 Dança  

29 57 8:25/9:55 5 de 20 Dança  

M
ai

o
 

1 59 8:25/9:55 6 de 20 Dança  

6 60 8:25/9:55 7 de 20 Dança  

8 61 8:25/9:55 8 de 20 Dança  

13 62 8:25/9:55 9 de 20 Dança  

15 63 8:25/9:55 10 de 20 Dança  

20 64 8:25/9:55 11 de 20 Dança  

22 65 17:00/18:25 12 de 20 Dança  

27 66 8:25/9:55 13 de 20 Dança  

29 67 17:00/18:25 14 de 20 Dança  

Ju
n

h
o

 

3 68 8:25/9:55 15 de 20 Dança  

5 69 17:00/18:25 16 de 20 Dança  

12 70 17:00/18:25 17 de 20 Dança  

17 71 8:25/9:55 18 de 20 Dança  

19 72 17:00/18:25 19 de 20 Dança  

24 73 8:25/9:55 20 de 20 Dança  

26 74 17:00/18:25 Auto e héteroavaliação  

 

 

Anexo 2 – Ficha tipo da heteroavaliação (exemplo: futsal). 

 

Escola Secundária de Penafiel 

 

Heteroavaliação de Futsal 11º N 

 

Aluno Avaliador: Data: 

Aluno Avaliado 
Posicionamento 

(triângulo) 
Remate 

Posição 
defensiva 

Cooperação 
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Anexo 3 – Caderno da Competição de Futsal 

 

Calendário de Competições Turma 11ºN  

 

Jornada 1 – 9 Outubro 

Equipa 2                                0   x  0                                    Equipa 3 

Equipa 1                                0   x    0                                  Equipa 4 

Jornada 2 – 16 Outubro 

Equipa 2                                0   x   1                                 Equipa 4 

Equipa 3                                0   x   0                                Equipa 1 

Jornada 3 – 23 Outubro 

Equipa 3                                2   x   2                                 Equipa 4 

Equipa 1                                 0   x  2                                   Equipa 2 

Jornada 4 – 30 Outubro 

Equipa 4                                    x                                    Equipa 1 

Equipa 3                                    x                                    Equipa 2 

Jornada 5 – 6 Novembro 

Equipa 2                                   x                                    Equipa 1 

Equipa 4                                   x                                    Equipa 3 

Jornada 6 – 13 Novembro 

Equipa 2                                    x                                     Equipa 1 

Equipa 4                                    x                                     Equipa 3 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://www.bluebus.com.br/selecao-radio-globo-cbn-passa-transmitir-liga-dos-campeoes-estreia-hoje/&psig=AOvVaw2flZJ1BrjClLhf_QUcSOEw&ust=1570099257868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiE7dex_eQCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp%3D34&psig=AOvVaw1O5DQZ5lDwLVTzqxPvogsr&ust=1570099450063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDWyrOy_eQCFQAAAAAdAAAAABAK
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Taça – 27 Novembro 

Supertaça – 11 Dezembro 

Equipas J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total 

E1 1 1 0 - - - 2 

E2 1 0 3 - - - 4 

E3 1 1 1 - - - 3 

E4 1 3 1 - - - 5 

Taça -  27 Novembro 

1ª Meia final                                                          X                                                . 

2ª Meia final                                                          X                                                . 

Final 

                                                   X                                                  . 

 

Supertaça 

                                                   X                                                  . 

Prémio Desportivismo 

J1 – Miguel                                   .               

J1 - Bernardo                                . 

J2 - Joana                                     . 

J2 - Rita                                        . 

J3 -Rita                                         . 

J3 – Diogo                                    . 

J4 -                                                . 

J4 -                                                . 

J5 -                                                . 

J5 -                                                . 

J6 -                                                . 

J6 -                                                . 
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Distribuição de funções 

 

  

Jornada Jogo Árbitro Árbitro Cronometrista Auxiliar 

1 
1 Bernando David Micaela Margarida 

2 André Diogo Carolina Ana Beatriz 

2 
3 Sandro Micaela Bernardo Carla 

4 Ana Maria Ana Beatriz Érica Sousa Margarida G. 

3 
5 

Avaliação e heteroavaliação 
6 

4 
7     

8     

5 
9     

10     

6 
11     

12     

Meia final 
1     

2     

Final     

Supertaça     
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Regulamento 

 - As competições da turma 11ºN vão ser regidas pelas Leis do Jogo do Futsal, 

exceptuando a regra dos atrasos ao guarda redes e a regra das faltas. 

 - Todos os elementos da equipa têm que passar pela função de guarda redes, a 

determinado momento do torneio. 

 - Jogadas de golo com a participação de todos os elementos de campo da equipa 

contam 3 golos. 

 - Todos os elementos da equipa terão que passar pelas funções de árbitro, 

cronometrisma e árbitro auxiliar.  

 - Os árbitros serão dois elementos das equipas que não estão a jogar (um de cada e 

equipa). 

 - O cronometrista e o árbitro auxiliar serão dois elementos das equipas que não estão a 

jogar (um de cada equipa). 

 - Os jogos terão a duração de 7 minutos. 

 - Qualquer atitude de antidesportivo será penalizada com a exclusão ou término do jogo.  

 - Cada jogo sem sofrer golos ou em que a equipa marque pelo menos 3 golos é atribuído 

mais um ponto a essa equipa. 

 

Sinalética do Árbitro 

   

                                     

 

Pontapé de 

saída  

Livre direto 

ou Penalti 
Pontapé de 

linha lateral 

Canto Lançamento 

de baliza 

Lei da 

Vantagem 
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Anexo 4 – Caderno Auxiliar de Ginástica Acrobática 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 

11ºN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa: ______________________________________________ 

Capitão: _____________________________________________ 
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Ginástica Acrobática 

 A ginástica acrobática consiste na realização de um conjunto de figuras e 

elementos gímnicos em equilíbrio e segurança. 

Dentro do grupo, cada praticante possui diferentes funções: 

 Base - suporta o volante e encontra-se por baixo deste. Geralmente 

é mais pesado e mais forte; 

 Volante - executa as figuras por cima do colega que tem função de 

base. É o mais leve, geralmente; 

 Intermédio - realiza ajuda de suporte e também pode executar 

figuras, posicionando-se entre base e o volante. 

As pegas são fundamentais para que os alunos possam realizar as 

figuras de forma estável e em segurança. Existem 6 pegas diferentes: 

 

Pega simples                                 Pega frontal                             Pega de pulsos 

  

 

 

 

Pega de braços                           Pega pé/mão                           Pega entrelaçada                             

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://ginasticaefd.blogspot.com/2010/01/pegas-essencia-da-ginastica-acrobatica.html&psig=AOvVaw2pISSyRDWs_jtUyktTXgBL&ust=1569587045893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjr6ca97uQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://ginasticaefd.blogspot.com/2010/01/pegas-essencia-da-ginastica-acrobatica.html&psig=AOvVaw2pISSyRDWs_jtUyktTXgBL&ust=1569587045893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjr6ca97uQCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://acrobatica.weebly.com/pegas.html&psig=AOvVaw2pISSyRDWs_jtUyktTXgBL&ust=1569587045893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjr6ca97uQCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://ginasticaefd.blogspot.com/2010/01/pegas-essencia-da-ginastica-acrobatica.html&psig=AOvVaw2pISSyRDWs_jtUyktTXgBL&ust=1569587045893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjr6ca97uQCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://ginasticaefd.blogspot.com/2010/01/pegas-essencia-da-ginastica-acrobatica.html&psig=AOvVaw1OXkV-mARgMRZIbDAOmZGz&ust=1569594077896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjgot_X7uQCFQAAAAAdAAAAABAE
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Regras de funcionamento na aula: 

1- Estar em silêncio para ouvir e perceber a instrução do professor; 

2- Cooperar e ajudar os colegas na realização dos exercícios; 

3- Não realizar nenhuma figura de risco sem a autorização e observação 

do professor; 

4- Nunca realizar as figuras ou os elementos de ligação junto às paredes. 

Elementos de Ligação – Aspetos técnicos 

Rolamento à frente engrupado: 

- Mãos no solo à largura dos ombros virados para a frente; 

- Queixo junto ao peito; 

- Impulsão dos membros inferiores;  

- Manter o corpo fechado durante o rolamento; 

- Repulsão das mãos no solo na parte final. 

 

Rolamento à retaguarda engrupado: 

- Mãos acima dos ombros voltadas para cima; 

- Fletir os membros inferiores sobre o tronco (joelhos ao tronco); 

- Queixo encostado no peito;  

- Manter o corpo fechado durante o rolamento; 

- Repulsão das mãos no solo na parte final. 

 

Rolamento de ombro: 

- Mãos no solo à largura dos ombros virados para a frente; 

- Queixo junto ao peito; 

- Impulsão dos membros inferiores; 

- Manter o corpo fechado durante o rolamento; 

- Realizar a rotação pela linha dos ombros. 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://ginasticadesoloesab.blogspot.com/2009/11/rolamento-frente-engrupado.html&psig=AOvVaw20Qh_8gsB1JKoH82aS-kZ_&ust=1569603901520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwiqz87uQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://files.educacao-fisica38.webnode.pt/200000025-0f28310229/Documento de Apoio  do 11%C2%BA Gin%C3%A1stica.pdf&psig=AOvVaw1Zx7YhhZFdcHGjh-WABYF4&ust=1569604007578000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODOs9787uQCFQAAAAAdAAAAABAE
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Saltos - Corrida com meia volta/pirueta e pivôt  

- Segmentos corporais alinhados; 

- Cabeça levantada a olhar para a frente;   

- Fluidez do movimento; 

- Definição das posições iniciais e finais. 

 

 

Posição de flexibilidade – Ponte  

- Membros inferiores e superiores em extensão;  

- Palmas das mãos apoiadas no solo e viradas 
para a frente; 

- Elevação dos quadris. 

 

Posição de equilíbrio – Avião  

- Membros inferiores afastados e em extensão;  

- Tronco inclinado à frente paralelo ao solo; 

- Cabeça levantada e olhar em frente. 

 

Queda facial 

- Desequilíbrio frontal em direção ao solo; 

- Manter os segmentos corporais alinhados; 

- Receção suave ao solo como os membros superiores à largura dos ombros. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://files.diario-12c.webnode.pt/200000019-20db5217fc/Sebenta de Gin%C3%A1stica.pdf&psig=AOvVaw2dqjIwTS2J2nX90pEYdeTt&ust=1569604370219000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDWrYv-7uQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://files.sandra-barbosa2209.webnode.pt/200000060-8d6668e605/Gin%C3%A1stica Solo.pdf&psig=AOvVaw1Gn03dX61b6yTh7ElXve2g&ust=1569604520230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjskdP-7uQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://jogapedro.webnode.pt/products/ginastica-de-solo-/&psig=AOvVaw1Gn03dX61b6yTh7ElXve2g&ust=1569604520230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjskdP-7uQCFQAAAAAdAAAAABAQ


XXVI 
 

 
   

  

 
  

  12 

13 14 15 

16 

 

17 

 

18 

 

Figuras de Pares 

1 

2 
3 4 5 6 

7 

8 

9 

10 
11 



  

XXVII 
 

 

 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 

 

27 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 



  

XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 



  

XXIX 
 

Figuras de Trios 
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Bom Trabalho! 
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Anexo 5 – Calendário Competitivo Voleibol 

CALENDÁRIO COMPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: E - Equipa; C – Campo 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória - 2 pontos; Cooperação - 1 ponto; Fairplay - 1 ponto; Exercícios aula – 1 ponto. 

 

 14 Fev 21 Fev 28 Fev 6 Mar 13 Mar 

E1 E2 C1 E3 C1 E5 C1 E4 C1 ÁRBITROS 

E2 E1 C1 E5 C2 E4 C2 ÁRBITROS E3 C1 

E3 E4 C2 E1 C1 ÁRBITROS E5 C2 E2 C1 

E4 E3 C2 ÁRBITROS E2 C2 E1 C1 E5 C2 

E5 ÁRBITROS E2 C2 E1 C1 E3 C2 E4 C2 

20 Mar 

E1 x E2 E3 X E4 
E5 

E1 x E4 
E3 x 
E5 E2 

C1 C2 C1 C2 

E1 x E3 E2 x E5 
E4 

E2 x E3 
E4 x 
E5 E1 

C1 C2 C1 C2 

E1 x E5 E2 x E4 
E3  

C1 C2 

 7 Fev Aula 21 Fev Aula 6 Mar Aula 13 Mar Aula 20 Mar Aula 25 Mar 

E1 1 1 3 2 3 2   ÁRBITROS   

E2 3 5 3 4 3 4 ÁRBITROS     

E3 3 4 1 5 ÁRBITROS 3      

E4 1 2 ÁRBITROS 2 0 1      

E5 ÁRBITROS 3 0 3 1 5      
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Início de Jogo 

O árbitro efetua o sorteio na presença dos dois capitães de equipa, o que ganhar o sorteio escolhe: 

 O direito de servir ou de receber o serviço; 

OU 

 O campo; 

O que perder fica com a alternativa restante. 

 

ARBITRAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 
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Anexo 6 – Tabela de Registo Formativo 

J 11ºN

Data 15 17 22 24 2 8 6 8 13 15 20 2 2 27 29 3

Nº Nome Nº aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P ar

t . 

A t .

C o mp. 

In.

C o

o p
Q+ Q-

A tG

rup 

(1V)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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