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Resumo 

O estágio profissional existe para integrar o aluno de forma progressiva e 

orientada, proporcionando situações reais da ação profissional, através da 

prática de ensino supervisiona. Esta decorreu em um agrupamento de escolas 

localizada no centro de Braga, com um núcleo de estágio representado por três 

estudantes estagiários, um professor cooperante da escola e um professor 

orientador da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O estudante 

estagiário, ficou responsável pelo processo de E/A de uma turma residente do 

11º ano e uma turma partilhada do 6º ano. A edificação do relatório de estágio, 

teve como principais referências os acontecimentos e as experiências vividas do 

estudante estagiário durante um ano letivo, estruturando-se em 7 principais 

capítulos. O primeiro diz respeito à “Introdução”, onde informa sucintamente o 

enquadramento de todo o relatório de estágio bem como a estrutura do mesmo; 

o segundo momento pertence à dimensão mais pessoal do estudante estagiário, 

onde menciona as razões que o levaram optar pelo desafio da docência; o 

terceiro ponto, alude ao “Enquadramento da Prática Profissional”, mencionando 

as características do estágio profissional; a área 1 que diz respeito ao ponto 

quatro, “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, centra-se na 

conceção, planeamento e avaliação do processo de E/A; o quinto momento, 

remete para a área 2, “Participação na Escola e Relação com a Comunidade”, 

nesta está representada a participação do estudante estagiário na escola e a sua 

relação com a comunidade, incluindo as funções desempenhadas pelo mesmo 

ao longo do ano letivo; o sexto ponto, transporta-nos para a área 3, designada 

de “Desenvolvimento Profissional”, onde agrega uma revisão da literatura 

intitulada de “Motivação dos alunos nas aulas de EF no ensino secundário: 

Revisão da Literatura”. O documento encerra com o domínio das “Conclusões e 

as Perspetivas Futuras” do estudante estagiário, contemplando um conjunto de 

ilações pedagógicas retiradas da experiência e interpretação do ano letivo como 

professor estagiário.  
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Abstract 

The professional internship aims at preservice teachers’ progressive and oriented 

integration, representing the real context of professional action, through 

supervised teaching practice. This occurred in a school grouping located in the 

center of Braga, with an internship core represented by three preservice teachers, 

one cooperative teacher from the school and a guiding professor from the Faculty 

of Sport of the University of Porto. The student trainee was responsible for the 

teaching and learning process of an 11th grade resident class and a shared 6th 

grade class. The drafting of the internship report had as main reference the 

happenings and experiences the trainee student lived for one school year, 

structuring itself in 7 main chapters. The first one revolves around the 

"Introduction", briefly informing about the framing of the whole internship report 

as well as its structure; the second moment involves a more personal dimension 

of the student trainee, mentioning the reasons that led him to choose the 

challenge of teaching; the third point refers to the "Framing of Professional 

Practice", mentioning the characteristics of the professional internship; area 1, 

which refers to point four, "Organization and Management of Teaching and 

Learning", focuses on the conception, planning and evaluation of the E/A 

process; the fifth moment refers to area 2, “Participating in the School and 

Relationship with the Community”, in which the trainee student's participation in 

the school is represented as well as his relationship with the community, including 

the functions performed throughout the school year; the sixth point carries us onto 

area 3, named  "Professional Development", where a literature revision of the 

“Motivation of students in PE classes in high school: Review of Literature”, 

literature is added. The document is concluded in the domain of the “Conclusion 

and Future Perspectives” of the student trainee, contemplating a set of 

pedagogical lessons taken from the experience and interpretation of the school 

year as a teacher trainee.  

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

MOTIVATION; TEACHING-LEARNING; REFLEXTION.
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1. Introdução 

   O Estágio Profissional (EP), visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão.  Portanto, a prática profissional é caracterizada como uma unidade 

curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação Física 

(EF) de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na 

experiência refletida e com significado (Batista & Queirós, 2013).  

  Para uma melhor integração, desempenho e orientação da sua atividade, 

o Estudante Estagiário (EE), estará sempre sujeito ao devido acompanhamento, 

quer pelo Professor Cooperante (PC), que é residente na própria instituição, quer 

do Professor Orientador, que representa a faculdade. O PC, tem um 

acompanhamento mais próximo, intervindo de forma mais constante ao contrário 

do PO, que exerce as a sua função de forma mais distante e periódica.  Ainda 

assim, assume um papel importante e essencial quanto à identificação, recolha 

e análise de informações acerca das ações efetuadas pelo EE.  

  Durante o EP, o EE, irá se deparar com várias dificuldades, sendo este 

capaz ou não de solucionar os vários problemas referentes a esta profissão que 

se afigura como complexa envolvendo nela múltiplas dimensões. Para que o EE 

consiga superar as suas adversidades que o estágio lhe coloca, terá de 

desenvolver uma postura crítica e reflexiva (Queirós, 2014), tornando o seu 

desenvolvimento profissional mais rico e completo. Para além das dificuldades 

contidas, este documento materializa as vivências, os desafios, as 

aprendizagens e as transformações ocorridas na vida do EE durante o estágio 

profissional. Desta forma, este documento ilustra todo o desempenho e 

envolvência do EE, como professor, durante todo o ano letivo. 

 Face ao exposto, a experiência no mundo da docência decorreu em um 

agrupamento de escolas localizada no centro de Braga. Este era composto por 

um núcleo de estágio representado por três estudantes estagiários, um professor 

cooperante do agrupamento e um professor orientador da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. O estudante estagiário, ficou responsável 
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pelo processo de ensino e aprendizagem de uma turma residente do 11º ano e 

uma turma partilhada do 6º ano. A edificação do relatório de estágio, teve como 

principais referências os acontecimentos e as experiências vividas do estudante 

estagiário durante um ano letivo, estruturando-se em 7 principais capítulos. O 

primeiro diz respeito à “Introdução”, onde informa sucintamente o 

enquadramento de todo o relatório de estágio bem como a estrutura do mesmo; 

o segundo momento pertence à dimensão mais pessoal do  estudante estagiário, 

onde menciona as razões que o levaram optar pelo desafio da docência; o 

terceiro ponto, alude ao “Enquadramento da Prática Profissional”,  mencionando 

as características do estágio profissional; a área 1 que diz respeito ao ponto 

quatro, “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, centra-se na 

conceção, planeamento e avaliação  do processo de E/A; o quinto momento, 

remete para a  área 2, “Participação na Escola e Relação com a Comunidade”, 

nesta está representada a participação do estudante estagiário na escola e a sua 

relação com a comunidade, incluindo as funções desempenhadas pelo mesmo 

ao longo do ano letivo; o sexto ponto, transporta-nos para a área 3, designada 

de “Desenvolvimento Profissional”, onde agrega  uma revisão sistemática da 

literatura intitulada de “Motivação dos alunos nas aulas de EF no ensino 

secundário: Revisão da Literatura”. O documento encerra com o domínio das 

“Conclusões e as Perspetivas Futuras” do estudante estagiário, contemplando 

um conjunto de ilações pedagógicas retiradas da experiência e interpretação do 

ano letivo como professor estagiário. 
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2. Enquadramento Biográfico  

  Atualmente, a sociedade, encontra-se estruturada de uma forma muito 

meticulosa. Muito valor se dá ao que se conquista. Porém, a maneira como 

conquistamos as coisas e nos desenvolvemos nesse caminho faz toda diferença 

sobre aquilo em que nos tornamos. O “EU” pessoal, não é imutável. Nós 

mudamos ao longo do tempo. Por isso, parte importante desse caminho de 

desenvolvimento pessoal é cultivar o nosso lado bom, o lado humano, 

revigorando desta forma o nosso caráter.  

  Considero que o mundo evolui à conta dos insensatos, dos quais devem 

saber, quando agir e quando frear. Sou uma pessoa que acredita que só 

alcançamos os nossos objetivos com o suor do nosso trabalho, que valoriza e 

que faz acontecer ou que pelo menos faz tudo nesse sentido. Se a perfeição 

existe cabe-nos a nós ir ao seu encontro. 

  Gosto da diferença, daqueles que querem, fazem e dão mais que todos 

os outros. Este sou eu. Alguém persistente, convicto, otimista, corajoso, 

autêntico e justo. Não me considero um criativo, apenas único e igual a mim 

próprio.  

 

 

2.1. Identificação Pessoal      …” a autenticidade do EU”  

2.1.1. A Família, o Meio e a Socialização Envolvente   

  Tudo começou na humilde e genuína freguesia de Esporões. Uma de 

muitas freguesias periféricas que constituem o concelho de Braga. Na altura, tal 

como muitas freguesias deste concelho, os recursos e ou complexos desportivos 

eram escassos e os que existiam não estavam disponíveis para uma simples 

utilização autónoma. Em função das dificuldades contidas, a solução encontrada 

por mim e por milhares de crianças de tão tenra idade, foi nada mais nem nada 

menos do que a própria rua. Uma calçada despida, mas repleta de memórias e 

marcos importantes da vida de qualquer criança.  

  A família e o meio rural (característica confinante a esta pequena aldeia), 

bem como os apanágios que a envolvem, foram determinantes e essenciais na 

minha vida, moldando até hoje a pessoa que sou. Segundo Monteiro et al. 
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(2014), na realidade portuguesa a população que habita no meio rural, apresenta 

níveis superiores de atividade física comparativamente às do meio urbano. Prova 

disso é o fato de nunca ter tido um estilo de vida sedentário, uma vez que tinha 

possibilidades de brincar em espaços mais vastos e desafogados, ou seja, a rua. 

  Foi entre a rua, becos e serras, conciliando com a traquinice, imaginação, 

entusiasmo e criatividade que qualquer criança detém, que começou a minha 

ligação ao exercício físico que mais tarde me levaria até ao desporto. Eu tal como 

muitas outras crianças, conseguíamos fazer com pouco muito. As ruas 

rapidamente se tornaram a minha segunda casa. Foi nelas que aprendi a 

desenvolver muitas características cognitivas e motoras, como correr, saltar, 

escalar e nadar, só faltava mesmo voar. De acordo com Gomes et al. (2014), os 

familiares afirmam-se como os meus maiores influentes da prática desportiva. 

Apesar de a minha família não estar diretamente ligada ao mundo do exercício 

físico e do desporto, sempre demonstraram ser amantes efusivos do desporto, 

mais concretamente o futebol. Lembro-me enquanto criança de assistir a vários 

jogos de futebol fossem eles através de meios eletrónicos (televisão) ou por 

meios mais realistas, ou seja, um recinto desportivo. Independentemente do 

meio utilizado, recordo sentimentos de grande contentamento, felicidade e 

exultação. Na minha freguesia, como nas demais, uma vez por ano era 

organizado um torneio de futebol e alguns dos meus familiares e amigos 

participavam neste evento e como é obvio a minha presença nestes momentos 

era inevitável. O quanto desejava estar no lugar deles. Era e é um jogo que 

sempre me fascinou. Apesar de esta ser a modalidade que mais me 

entusiasmou, existiram sempre outras modalidades que ao longo do tempo me 

despertavam imensa curiosidade. Esta curiosidade em praticar de tudo um 

pouco, levou-me a construir e a possuir habilidades motoras mais refinadas 

comparativamente a muitos colegas meus. Não quero com isto dizer que era o 

melhor em todas as modalidades, longe disso, no entanto sempre fui uma 

criança que independentemente do jogo ou da modalidade, fosse de cariz 

desportiva ou de lazer, detinha sempre um ótimo desempenho, até porque para 

mim, perder nunca foi nem é opção. Sempre me caracterizei como uma pessoa 
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bastante competitiva, isto porque, na minha cabeça não podia sair derrotado, 

nem que fosse um jogo a “feijões”, tinha de vencer. 

 

  

2.1.2. Prática Desportiva  

  O exercício físico e o desporto, mostraram-se sempre fundamentais e 

determinantes na minha rotina. Nesta altura uma das grandes decisões e 

alegrias enquanto criança, foi quando se deu início à minha aventura desportiva. 

Finalmente apareceu a oportunidade que tanto ambicionava. Ser jogador de 

futebol. Era altura de aprender, desenvolver e ser feliz. Foram anos de grandes 

conquistas, desde troféus coletivos a individuais. A minha envolvência no mundo 

desportivo permitiu-me experiências únicas crescendo como pessoa e 

desportista. O desporto influenciou até hoje a pessoa que sou (Rosado, 2011). 

A este nível, foi importante a obtenção de valores como a disciplina, a 

cooperação e o respeito, sendo estes essenciais na minha formação.  

 Entre a minha vida de aluno e a de atleta, tanto os meus professores de 

EF, como os meus treinadores, tiveram um papel importante e determinante, não 

apenas na transmissão dos melhores valores, tornando estes agentes de 

socialização, mas também por fomentarem cada vez mais o gosto pela prática 

desportiva. Este foi um dos motivos resolutivos por ter envergado o desejo de 

um dia me formar como professor e treinador de futebol. A eles teço as melhores 

críticas. Não partilhávamos apenas o gosto pelo exercício físico e o desporto, 

estávamos ligados também por todos os momentos ímpares que se vive durante 

uma aula, um treino ou durante uma competição. Foram imensas, as horas de 

confraternização, onde entre suor e lagrimas fossem elas de tristeza ou 

felicidade eles (professores e treinadores) estavam sempre lá, apoiando-nos.  

  Apesar de por vezes ter colocado de parte muitas atividades lúdicas com 

amigos e família em detrimento das minhas pretensões e obrigações como 

atleta, posso afirmar que definitivamente foram anos de grande dedicação, 

satisfação e realização pessoal. Contudo e como tudo que há na vida, nada dura 

para sempre e acaba por chega o tempo de crescer e amadurecer. Decisões 

importantes tinham de ser tomadas. Foram tempos difíceis, naquela idade, 
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apesar de muitos dos meus colegas terem já decidido ou pelo menos ostentavam 

uma ideia daquilo que queriam fazer quanto à sua formação e desenvolvimento 

profissional, eu não suportava nenhum desejo, apenas queria continuar a fazer 

aquilo que sabia fazer bem e que me fazia feliz, jogar futebol. Porém após vários 

momentos de reflecção e introspeção pessoal, decidi que apesar de não dar 

continuidade a uma possível carreira como atleta, a minha formação e futura 

profissão tinham obrigatoriamente de estar relacionadas com o desporto e o 

exercício físico.  

 

 

2.1.3. Formação Académica 

  Em 2012, após a conclusão do 12º ano de escolaridade, referente ao 

curso profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (TGPSI), decidi que, o meu próximo destino académico resultava 

pela candidatura ao ensino superior no curso de Ciências de Desporto. A 

licenciatura revelou ser dos anos mais empolgantes, surpreendentes e 

apaixonantes que um jovem pode ter na sua vida. Foram momentos de imensa 

felicidade por toda a sua envolvência. Experiências incríveis a nível de formação 

específica desportiva, nos mais variados domínios teóricos e práticos. Sentia-me 

em casa. A satisfação pessoal por realizar aquilo que mais gostava levou a que 

este processo de me licenciar em ciências do desporto, pelo Instituto Politécnico 

de Bragança (IPB), fosse um procedimento bem natural. Adquiri uma formação 

de excelência, reforçada pela oportunidade e desafio de poder concluir a minha 

instrução e aplicação da mesma, num país com uma cultura dissemelhante do 

meu. Em conformidade com o plano ERASMUS +, o IPB protocolado com a 

University School of Physical Education in Kraków, (Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie), proporcionaram-me em 

conjunto, esta oportunidade. Desta forma, tendo em conta as normais 

disparidades culturais, bem como o modo de operacionalização e realidades de 

cada país, consegui experiências desportivas completamente diferentes, noções 

desiguais tanto a nível teórico como prático de cada atividade/modalidade. Sem 
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dúvida que foi uma das aventuras mais marcantes e importantes a nível 

profissional e pessoal.  

  

 

2.1.4. Formação Académica Superior 

  Sempre quis elevar e expandir os meus conhecimentos, por este motivo 

é que a minha formação não se ficou pela licenciatura, ingressando então no 

mestrado de ensino. Ainda que no início estivesse dividido entre o alto 

rendimento e o ensino, uma vez que estes, foram sempre dois domínios 

fortemente presentes na minha vida. Determinado em especializar-me num 

destes dois domínios, acabei por eleger o Mestrado de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundários pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto como primordial, sem nunca descurar a intenção de um 

dia mais tarde anexar o mestrado em alto rendimento ao de ensino. Ao longo do 

primeiro ano curricular do mestrado, é patente, claro e bem manifestado o 

compromisso de cada docente, independentemente da unidade curricular, em 

promover e valorizar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, colocando-

o no centro do processo educativo, como construtor ativo da sua aprendizagem, 

assim como, a valorização de um professor reflexivo e consciente de cada 

decisão. Considero este primeiro ano, como um ano abastado de conteúdo, 

chegando a ser desgastante tanto a nível físico como cognitivo devido a todas 

as atividades teóricas e práticas contidas neste currículo escolar. Comparando 

aquilo que acontece no contexto real das escolas, com aquilo que a faculdade 

assume como pretendido e fundamental no seu currículo, a verdade é que as 

ações do ato educativo, assumem condutas opostas uma da outra. Isto torna a 

aquisição e o entendimento destas dimensões bem como o seu modo de 

operacionalização de cada um, difícil de entender dada a complexidade e 

perplexidade do contexto. Apesar de estas soarem de forma perfeita sobre aquilo 

que deveria ser o constructo real sobre a ação desejável e quanto ao significado 

do aluno na escola. A realidade praticada, agregada à experiência vivida como 

aluno é prova disso mesmo. Ainda assim, acho-a adequada e muito importante 
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a integração de conteúdos desta magnitude, enaltecendo e valorizando o esforço 

de modificar condutas e pensamentos.   

  Foram várias as conceções, ideologias e pareceres apresentados durante 

o primeiro ano, das quais, se demonstraram sustentadas por uma literatura 

epistemológica astuta e concludente. Ainda no primeiro ano de mestrado, tive a 

oportunidade de experienciar, ainda que de forma muito célere, a ação de um 

professor no contexto real. A ação fez-se representar em apenas duas unidades 

didáticas, (ginástica e basquetebol), mas ainda assim consegui observar, 

constatar e aprender, aquilo que na prática representa a intervenção 

pedagógica, bem como, algumas das funções inerentes ao cargo de docente, 

como a organização, gestão e planeamento das aulas. Com esta pequena 

experiência consegui adquirir algumas competências, como a realização de 

planos de aula, estratégias pedagógicas de ensino e refinar os aspetos de 

relacionamento com alunos de faixa etária reduzida.   

  Em suma, posso afirmar que o primeiro ano de mestrado em ensino, não 

defraudou as expectativas, sendo este um ano essencial, para adquirir 

ferramentas importantes das quais me servirei e usufruirei como instrumentos 

auxiliadores da prática pedagógica. Até ao momento, caracterizo este mestrado 

em ensino, como colossal, tornando-o, até ao momento, como fator principal da 

pessoa que sou hoje. Mais que um simples currículo é um agente de 

transformação absoluta. Hoje, vigoram ideais distintos, comparativamente à 

pessoa da qual acabava de ingressar neste mestrado. E apesar, de neste 

momento defender os ideais que considero mais corretos, não desconsidero a 

hipótese futurística em que, “o que hoje é correto, amanhã pode não ser mais”. 

Foram anos de grandes aprendizagens, de aprofundamento de conhecimento, 

de correções e aprimoramentos. Levo comigo, alguns dos muitos saberes 

teóricos e práticos, dos quais me auxiliarei e assumirem como essenciais, seja 

na ação prática pedagógica como na ansiosa e futura prática profissional. 
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2.2. Prática de Ensino Supervisionada (PES) – Objetivos, Expectativas e 

Perspetivas em Relação ao EP  

  De acordo com as normas orientadoras do EP, a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), visa a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão.  Portanto, a prática profissional é caracterizada como uma unidade 

curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de EF de ferramentas 

que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na experiência refletida 

e com significado (Batista & Queirós, 2013). Independentemente do meio ou da 

ação a realizar, existe sempre imensas expectativas, objetivos e perspetivas 

futuras, quanto ao desempenho de qualquer sujeito dentro de qualquer atividade. 

Relativamente à minha ação na PES, a ideologia é a mesma, ou seja, tenho 

objetivos a alcançar, expectativas criadas e perspetivas desejáveis.  

  No início da PES antecipei várias dificuldades de integração no meio 

escolar, assim como nos diversos meios de socialização que o englobam. A 

relação com os restantes intervenientes do núcleo de estágio (EE e PC), foi 

também uma preocupação inicial, o que posteriormente se verificou uma mais 

valia quanto ao processo de adaptação e de integração. No momento da primeira 

aula, foram várias as emoções e os sentimentos que passaram pelo corpo. A 

ansiedade era o sentimento mais presente e o motivo era simples e claro, ou 

seja, apanágios da turma. A ideologia de uma turma munida de competências 

motoras aceitáveis, em consonância com uma atitude e predisposição positiva, 

para a prática das aulas de EF, eram desejos utópicos, quase que fantasiosos e 

idealistas de suceder. Tenho consciência que não existem turmas perfeitas, no 

entanto perfilhava uma turma flexível e moldável, de forma a conseguir atingir os 

meus objetivos em conjunto com os objetivos dos alunos.  

  Como EE, acredito que possa ensinar, mas também aprender e evoluir. 

Apesar de a primeira aula se tratar de uma aula de “Apresentação”, não deixou 

de ser um desafio pelas inúmeras responsabilidades inerentes a esta sessão. 

Não só por uma questão profissional, mas também por uma questão pessoal, ou 
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seja, o campo emocional nestes dias falava muito alto. Afinal de contas esta aula 

seria a minha primeira aula enquanto professor, ainda para mais no ceio de uma 

instituição que me viu crescer. Outra hora aluno e agora professor. Na minha 

cabeça não poderia falhar. Se errasse seja por nervosismo, seja pela ansiedade, 

ou outro motivo qualquer, os alunos iriam reparar, e o primeiro contato é sempre 

muito importante pois seria a primeira impressão, com que a turma iria ficar sobre 

o seu novo professor.  

  Numa fase inicial da aula, o PC fez questão de realizar uma breve e 

acolhedora introdução, concomitantemente com uma breve apresentação de 

todos os professores do NE. Esta intervenção do PC, fez sentir-me mais calmo, 

deixando-me muito mais tranquilo para o início da aula. Ainda assim, naquele 

momento expectava a ocorrência de alguns erros, tanto a nível do 

comportamento motor como a nível comunicacional, como por exemplo a perda 

de informação relevante. Apesar do nervosismo inicial, onde foi visível devido à 

minha expressão e inquietação corporal, a apresentação acabou por se 

desenrolar de uma forma natural, acabando por conseguir transmitir a 

informação desejada. Oportunamente o PC, interrompia a apresentação com o 

propósito de acrescentar e sustentar alguns assuntos, no reforçar de ideias e no 

esclarecimento de dúvidas que iriam surgindo. Esta ação do PC, nunca foi com 

a intenção de nos desconsiderar, mas sim de nos auxiliar a complementar 

alguma informação omissa, devido ao nervosismo que apesar de ser menor 

continuava presente.  

  Não foi fácil lidar com a exposição publica. Sentir a atenção da turma em 

mim em detrimento de um possível engano e consequentemente a sentença 

própria de cada aluno. Naquele momento a capacidade de lidar com este tipo de 

situações não era muita, no entanto fui descobrindo pequenas estratégias que 

me permitiam de certa forma acalmar e encontrar uma maior segurança. 

Exemplo disso, foi socorrer-me ao manuseamento de pequenos instrumentos 

durante as minhas intervenções iniciais, colmatando desta forma a constante 

intranquilidade de pensamentos.  

  Foram muitas e complexas as tarefas conferidas enquanto docente. Entre 

elas constaram a construção do plano anual (PA), da unidade didática (UD), dos 
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planos de aula (PdA), dos modelos de estrutura do conhecimento (MEC’s), na 

aplicação dos diferentes modelos de ensino e nos processos inerentes à 

organização, gestão e controlo. Acabando estes, por se tornarem mais simples 

e claros no decorrer da prática pedagógica. Durante o ano letivo pretendi sempre 

uma envolvência constante e possante. Deste forma, envolvi-me em conjunto 

com os docentes do departamento de EF, quanto às atividades inseridas no 

plano educativo da escola. A experiência dos docentes do departamento, 

juntamente com os documentos relativos às atividades, bem como as indicações 

do PC, foram estratégias e recursos utilizados no âmbito desta prática, de onde 

previa muitas dificuldades em compreender os processos e conceções na 

realização das mesmas. Outro domínio de interesse participativo foi em relação 

às Atividades Extracurriculares, ou seja, tinha como objetivo contribuir no 

processo de organização e conceção teórico e prático das atividades a 

desenvolver. A estratégia usada para colmatar algumas das dificuldades, foi o 

diálogo com os responsáveis da organização das atividades do ano transato e a 

consulta de documentos já existentes. As indicações do PC e a entreajuda do 

NE, foram também essenciais para a realização de um bom trabalho. Foi 

também previsto uma envolvência forte nos domínios do DE, do trabalho 

desenvolvido numa Direção de Turma, bem como na presença assídua em 

reuniões de Conselho de Turma, NE e do Departamento Curricular. Estes 

resultaram em comportamento de cariz mais observatórios, tendo em conta o 

momento prematuro da minha formação, em que a minha presença nestas 

reuniões, eram mais de aprendizagem do que a exposição de opinião própria. 

  Em suma, a escola resulta de um variado conjunto de fatores onde várias 

variáveis podem depender ou não de si mesmas, onde existem diferentes tarefas 

quotidianas que nos desafiam e nos faz exceder dia após dia na procura de um 

ideal daquilo que é ser um melhor professor. 

 

 

2.3. Primeiro Momento         … “o choque com a realidade”  

  O princípio da atividade docente é caracterizado pela sua intensidade 

dificuldade, mas ao mesmo tempo é considerada muito importante na carreira 
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do professor. É nesta fase que as onde ocorrem as principais marcas da 

identidade e do estilo que de cada indivíduo, que mais tarde o irá caracterizar o 

profissional que será ao longo do seu percurso no ceio da educação. A entrada 

no mundo do trabalho marca uma etapa na vida de qualquer pessoa. Trata-se 

de um período vivido com emoção e entusiasmo, mas também com alguma 

apreensão e ansiedade face às novas responsabilidades geradas pelas tarefas 

que se assumem. Esta fase, é também marcada por intensas aprendizagens que 

possibilitam ao professor a sobrevivência na profissão, sendo um período rico 

em termos de novas experiências pedagógicas, durante o qual se confrontam 

expectativas e realidade (Flores, 1999). É um período em que o jovem professor 

se encontra entregue a si próprio, tendo de construir formas de lidar com 

diferentes tarefas.   

  A análise das primeiras experiências profissionais vividas durante esta 

fase torna-se, portanto, no ponto de partida fundamental para proporcionar a 

ajuda mais eficaz e adequada (Flores, 1999). Assim, a aprendizagem da 

docência não se inicia com o ingresso na profissão, é um processo construído 

ao longo da vida, desde a escolarização inicial, momento em que se constituem 

crenças e conceções que serão submetidas à reflexão e questionamento nos 

cursos de formação inicial. Se pensarmos nesta ideia em relação ao professor 

principiante essa construção da sua história tem início na sua própria experiência 

de vida, o “eu pessoal”, passa pela formação inicial e tem como estrutura 

fundamental os primeiros anos de serviço (período de indução), através do qual 

ele começa a solidificar o seu “eu profissional” (Nóvoa, 2009). 

  O EE depara-se com uma situação muito diferente e particular, uma vez 

que são reduzidos os ofícios, onde permitem uma realidade tão próxima e direta 

como o estágio profissional. A entrada no ceio da docência é, repentina e 

abrupta. De um dia para o outro, o professor principiante tem de assumir as 

mesmas responsabilidades que um professor com experiência, encontrando-se, 

por vezes, isolado e com pouco apoio (Flores, 1999). Quando os professores 

iniciantes assumem por fim as funções de docente, e embora estejam mais ou 

menos conscientes do que vão enfrentar, na verdade nunca estarão 

completamente preparados, podendo acontecer o “choque com a realidade”, que 
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se baseia num conjunto de surpresas relativamente ao que imaginariam que 

seria a sua ação na prática pedagógica. São várias as consequências impostas 

no que diz respeito ao choque com a realidade e eu, tal como muitos outros, não 

fui diferente. Também passei pela experiência e pelo sabor do choque, expondo 

posteriormente, os meus sentimentos e ações vividas nas várias reflexões 

realizadas ao longo do ano letivo. 

     ” O tão aguardado momento por fim chegou, depois de muitos anos 

a estudar e a trabalhar para um dia poder ter a oportunidade de exercer a 

profissão que sempre quis. Eis que no dia 18 de setembro de 2019 esse 

sonho finalmente chegou. Era a primeira aula, o meu primeiro momento 

como professor. Apesar de se tratar apenas de uma aula de apresentação 

não deixou de ser um desafio pelas inúmeras responsabilidades inerentes 

a esta sessão. Não só por uma questão profissional, mas também por uma 

questão pessoal, ou seja, o campo emocional nestes dias falava muito alto. 

Afinal de contas esta aula seria a minha primeira aula enquanto professor, 

ainda para mais no ceio de uma instituição que me viu crescer. Outra hora 

aluno e agora professor. São várias as emoções e sentimentos que passam 

pelo corpo. O medo de errar sobre vários domínios dos quais serei 

solicitado a desempenhar. A concretização e realização de tarefas, nos 

métodos e modelos a utilizar, no contato direto e quotidiano com os alunos, 

será que vai correr bem, questiono-me. Ansiedade é o sentimento mais 

presente neste momento. O motivo é simples e claro, ou seja, apanágios 

da turma.”  

 

Reflexão da aula 1 e 2, João Dias 

   

   Por vezes o choque, pode durar algum tempo, chegando mesmo a 

provocar a desistência da profissão. No que concerne à minha realidade, é 

factual a ausência da definição do choque, penso que existiram dias em que o 

choque se fez sentir mais do que outros, mas nunca foi razão para desconsiderar 

ou fugir da profissão e das responsabilidades inerentes à mesma. Foi vivido e 

experienciado um dia de cada vez. Desde do início, que fui consciente e realista. 
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Sabia que não podia ser demasiado ambicioso, caso contrário, poderia cair em 

desgraça. Não esperava outra coisa se não dificuldades e constrangimentos. 

Sabia que seria uma conjuntura perfeita de emoções e de constantes 

adaptações. Talvez pelas minhas características pessoas, que me permitem 

ignorar de certa forma as emoções, colocando de parte as minhas inquietudes. 

Devido a todos os constrangimentos que poderão surgir ao longo do ano, é 

fundamental para a superar momentos de insatisfação e revolta pessoal, a 

cooperação, o trabalho de grupo e a relação com o professor cooperante bem 

como a união do grupo de estágio. Esta relação, revelou ser importante e 

essencial para me sentir seguro nas distintas ações do quotidiano. Com o auxílio 

de todos, procurei, desta forma, focar-me no meu desenvolvimento pessoal. 

Errar não seria problema, o problema seria errar e não perceber que errei. Errar 

e saber que fiz mal, mas não modifiquei o meu comportamento. Errar faz parte 

processo da formação e do desenvolvimento de qualquer profissão. O meu 

objetivo passa por aproveitar ao máximo todos os momentos que a PES 

proporciona. Aprender, enquanto a minha ação é cooperada e orientada por 

profissionais mais sábios e experientes. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. A Escola                              …” passado…presente…e futuro” 

  A escola sofreu um longo processo evolutivo representativos nos mais 

variados motivos. Anos atrás a escola, bem como o acesso a uma instrução 

digna, estavam limitados às pessoas com oriundas de uma classe social superior 

(Gomes, 1987). Isto quer dizer que, apenas as classes e os sujeitos provenientes 

de famílias mais abonadas, obtinham o privilégio principesco de uma educação 

restritiva. Só com o desfecho da 2º guerra mundial e com a construção e 

aplicação da declaração universal dos direitos humanos (ONU, 1948) é que este 

acesso à educação começou a fazer parte dos direito de todos os cidadãos. 

Desta forma, o país, sentiu-se no dever de providenciar um ensino acessível e 

geral (Araújo, 1996).  

Desenhava-se e perspetivava-se um futuro diferente. Um futuro mais inclusivo e 

eclético. As mudanças no paradigma educação. É muito difícil desassociar a 

escola à comunidade e às características que cada lugar oferece. Este novo 

conceito leva a que, qualquer estabelecimento de ensino, adquire e assuma, as 

características dos próprios intervenientes. Chega o momento em que a escola 

começa a revelar-se como parte importante da vida das pessoas, preparando-

as para o futuro e especialmente, para a sua inclusão na sociedade. Matos 

(2014), assevera que a escola é um local onde existem e se desenvolvem várias 

relações pessoais, moldando-as todos os dias dentro e fora do contexto escolar. 

  Segundo Brunet (1992), as escolas são detentoras de uma cultura própria 

diferenciando-se de todas as outras, resultando em locais de transmissão e 

admissão cultural. O objetivo é formar os jovens em diferentes áreas, enquanto 

desenvolvem uma formação mais eclética. Alves et al. (2014), dizem que a 

escola é proprietária de uma cultura própria, onde a interação dos seus 

intervenientes é essencial na criação e desenvolvimento da mesma. Brooker et 

al. (2000), dizem que pela necessidade de responder a uma formação holística, 

os responsáveis tiveram que reformular aos poucos as metodologias associadas 

ao ensino da EF. Estas focaram e centralizaram o processo de E/A no aluno, 

remetendo-o como principal construtor das aprendizagens. Desta forma, tentou-

se contrapor o modelo tradicional, onde o aluno é visto como um mero recetor 
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de informação (Mesquita & Graça, 2009). As mesmas autoras, apelam a um novo 

constructo, modificando o foco do ensino para os alunos, onde o domínio motor 

e cognitivo são o objetivo principal, juntamente com a intenção de favorecer um 

clima mais positivo durante as aprendizagens dos alunos. 

 

  

 

3.2. Educação Física       …” contributo…partilha e desenvolvimento” 

  A Educação Física faz parte integrante do currículo escolar desde o 1º 

ano de ensino até ao 12º ano. É uma disciplina essencial no desenvolvimento 

formativo e a corporização das atividades físicas, através dos movimentos 

corporais, provenientes dos jogos desportivos (Graça, 2012). A EF, visa os 

aspetos da corporalidade e contribui assim, para um desenvolvimento das 

crianças e jovens, quer a nível desportivo, académico ou social. O fato de esta 

ser uma de apenas duas disciplinas, que acompanham todo o percurso escolar 

dos alunos, não pode nem deve ser desconsiderado (Graça, 2012). A EF, 

preparar os alunos, para que no futuro, estes possam praticar de forma lúdica e 

ativa, incorporando o desporto e toda a sua cultura envolvente (Betti & Zuliani, 

2002). 

  O nosso corpo, como material de todos os dias, que opera integralmente 

e não como um ser independente. A partir deste, desenvolvemos expressões e 

qualidades motoras que nos auxiliam nas simples tarefas do quotidiano de cada 

um, começando pelo movimento base (andar) ou com uma tarefa mais complexa 

e específica (transportar e ou suportar uma criança no colo). Desta forma, 

qualquer ação desempenhada visa alguns aspetos como a força, resistência e o 

equilíbrio. Será então, a EF uma disciplina tão supérflua para o currículo escolar? 

Ao analisar a sociedade, deparamo-nos cada vez mais com a dependência do 

consumo de supostos “remédios”, (medicamentos) que, por vezes, tem mais 

repercussões negativas do que positivas para a saúde de quem os consome. 

Não terá a EF e o exercício físico uma palavra a dizer no combate ou na 

prevenção deste tipo de hábitos e rotinas? No desenvolvimento de habilidades 

e no desenvolvimento motor de cada sujeito? No suscitar de uma boa qualidade 
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de vida e consequentemente o reforço da atividade física e hábitos de vida 

saudáveis!? 

  No mundo contemporâneo onde a população está cada vez mais 

sedentária, gerada pelas tecnologias, que coagem a uma vida mais dependente 

e stressante que moldam a humanidade para um tal, que ignoram ou 

desconhecem esta situação. A Educação Física, por si só não consegue 

modificar comportamentos, nem formatar estilos de vida saudáveis nos alunos, 

no entanto é mais uma de muitas componentes essências, onde promove e 

incentiva à realização da atividade e exercício físico em todas as crianças e 

jovens. Ano após ano, concebem-se campanhas, organizam-se palestras, 

argumenta-se e fundamenta-se quanto à inclusão da EF no currículo escolar, 

que nos leva à questão: Para quê? Para que serve tanta discussão e reflexão 

sobre um assunto que todos os dias dá provas de que é realmente necessária e 

imprescindível na sociedade atual? De que serve a sociedade ignorar todos os 

fatos expostos e explanados, se saem à rua e o encontram em muitas crianças 

e jovens? Quantos jovens e crianças serão realmente ativos? É importante que 

a sociedade entenda e aceite que também é na disciplina de EF, que se aprende 

a manipular o corpo e que se aprender e fomenta a coordenação motora. 

Disciplina onde se aprende e se consolida as habilidades e capacidades básicas, 

onde se revela ser uma componente muito importante na realização de tarefas 

a desempenhar no futuro, que não serão mais crianças e jovens, mas sim 

adultos. A Educação Física, não desenvolve apenas a componente prática, 

aborda também o elemento cognitivo, em que o aluno deve ser detentor de um 

conhecimento de matérias de ensino distintos, sendo necessário o domínio 

desse mesmo conhecimento, repercutindo-se na sua ação prática. É importante 

conhecer de modo sólido e estruturado. O poder do conhecimento, fornece 

condições ao aluno para que tenha um desenvolvimento e uma performance 

autónoma. O poder de tomar decisões fase ao surgimento de novas e sucessivas 

circunstâncias, que estas mesmas, serão fator essencial no caminho e no 

desenvolvimento de cada individuo. 

  O objetivo do docente, com suas sugestões, é criar condições aos alunos 

para se tornarem independentes, participativos, e com autonomia de 
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pensamento e ação. Assim, poderá se pensar numa EF comprometida com a 

formação integral do indivíduo. Dessa forma, pode-se enfatizar o papel relevante 

que a Educação Física tem no processo educativo. Componente importante e 

muito trabalhada na Educação Física e por vezes desvalorizada nas outras 

unidades curriculares, diz respeito ao domínio ético, valorativo e social de cada 

sujeito. O trabalho de equipa, em que prepara o aluno para o desenvolvimento 

de capacidades de grupo, trabalhando particularidades como a comunicação, a 

compreensão, o viver em sociedade, o saber ouvir e aceitar opiniões distintas e 

por fim na gestão e controlo de possíveis conflitos sociais. A EF, dentro da 

escola, também serve como meio evolução do cidadão, desenvolver as 

capacidades e as habilidades motoras, serve também como um espaço onde se 

promove relações interpessoais, a autoestima e a autoconfiança. Conceito do 

compromisso social, no sentido de incutir valores, princípios, inclusão social, seja 

pela raça, o sexo, o nível de aptidão, na cooperação e na ajuda para ultrapassar 

dificuldades das quais estão sujeitos e constantemente postos à prova. São 

estes os atributos que fazem um individuo ser mais humano. São as atitudes. É 

na Educação Física que se aprende e se desenvolve as crianças e jovens para 

o que o futuro lhes reserva, para que se tornem adultos e saibam crescer, que 

consequentemente os torna cada vez mais humanos, mais capazes, eficientes 

e confiantes, para uma vida mais produtiva e mais proveitosa, ou seja, que sejam 

detentores de uma maior qualidade de vida.  

  A sociedade terá de aceitar e consolidar, a ideia, de que a Educação 

Física, é uma mais valia no currículo escolar, mas sem desculpas ou 

argumentações, pois os factos estão à vista, evidenciando e provando de que a 

Educação Física é um bem maior, um benefício que serve toda a comunidade 

educativa. É necessário que o professor explique o que é a Educação Física, 

pois por serem apenas crianças, elas têm a ideia de que é apenas “jogar à bola”. 

Devemos explicar todo o processo de como é uma aula de EF, salientando o 

lado educacional, o lado motor, o intelecto e a socialização. Tendo a EF, 

conquistado um passo marcante, do qual esteve privada durante um longo 

período, esta disciplina sofreu recentemente uma valorização, tendo de forma 

positiva, reintegrando-se na média de acesso ao ensino superior. O programa 
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mudou e com ele deve mudar também as muitas mentalidades retrogradas 

incluindo as numerosas opiniões que continuam a divergir entre as mais variadas 

personalidades. Acolher, estimar e apreciar o que de bom, de bonito e de 

importante a EF no currículo escolar consegue proporcionar. Os profissionais da 

desta disciplina, têm a responsabilidade e o papel máximo de valorizar e 

maximizar o que de melhor existe na disciplina, trabalhando e despoletando os 

valores como a força, a coragem, o trabalho de grupo, o respeito, a criatividade, 

a autoestima, a resistência e a união que fazem parte da vida e da natureza do 

ser humano, não arriscando voltar a perder estes valores. Valores estes, que nos 

definem e nos distingue como seres humanos. Onde colocamos o aluno como 

centro e a base do processo de ensino-aprendizagem. O caracter espacial é um 

dado essencial das características inerentes ao “EU”, e um pólo de identidade 

do próprio indivíduo em relação ao mundo. É o primeiro passo para se alcançar 

a abstração, a criação e o desenvolvimento da sua identidade no mundo, num 

caminho que é longo e do qual a Educação Física tem um papel determinante. 

 

 

3.3. Escola Cooperante 

3.3.1. Espaço Geográfico, o Meio e a Oferta 

  Cada escola é um local único e exclusivo, pois o processo de ensino e 

aprendizagem deve ter em conta o contexto e também as interações sociais 

onde está inserido, ou seja, a cultura da escola, o tipo de alunos, as tradições 

regionais e até as condições geográficas e climatéricas influenciam o tipo de aula 

e instituição. A escola funciona como um entreposto cultural (Torres, 2008), isto 

é, uma agência de mediação de diferentes racionalidades culturais, um posto 

dinâmico entre culturas que se confrontam permanentemente, onde existem 

transformações diárias de poder e de conflito, das relações diferenciadas entre 

a escola e os atores educacionais no espaço e tempo escolar. Desta forma, é 

fundamental conhecer a escola onde se realiza o estágio, para compreender 

todo o processo de E/A desenvolvido no local. A escola cooperante, situa-se na 

freguesia de São José de São Lázaro, no concelho de Braga. Esta escola foi a 

minha primeira escolha, uma vez que esta instituição não há muitos anos fez 
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parte integrante da minha formação como aluno da mesma. Outra razão que me 

levou a eleger este estabelecimento de ensino é pelo fato de residir dentro de 

um perímetro muito próximo, o que me facilitaria imenso quanto à minha 

deslocação diária. 

  Ao nível do contexto da EF, esta é uma instituição com ótimas referencias 

e muito boas condições, podendo repercutir uma prática de sucesso. Quanto aos 

seus recursos, esta detém um pavilhão desportivo preparado e devidamente 

sinalizado para abordar modalidades como badminton, basquetebol, futebol e 

voleibol. Recorrendo a alguma imaginação e criatividade podemos utilizar este 

mesmo espaço para outro tipo de modalidade menos expressivas no ceio 

escolar, como o boccia e a patinagem. Esta instituição contempla ainda dois 

ginásios designados de “G” (ginásio grande) e “B/C2” (ginásio pequeno). Ambos 

os espaços possuem praticável o que é bastante útil para o efeito. Apesar deste 

ponto comum, os dois ginásios apresentam características distintas. O espaço 

designado de “G” é inserido dentro do pavilhão gimnodesportivo, possuindo 

maior área quando comparado com o ginásio “B/C2”. O espaço designado de 

“BC/2”, situa-se no bloco B da escola, externo ao pavilhão. Este ginásio 

apresenta uma área mais estreita e menos rica em termos de recursos materiais, 

mas ainda assim dispõem de perfeitas condições para a prática de modalidades 

como dança, judo e ginástica. O AESAS apresenta ainda dois campos exteriores 

preparados e munidos para a prática de modalidades igualmente representadas 

dentro do pavilhão, possuindo ainda uma pista de atletismo, com uma caixa de 

areia para a prática de saltos. Portanto, existem condições excecionais para 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Desta forma, é de 

salientar não só a qualidade, mas também o número de instalações e recursos 

materiais disponíveis, permitindo muitas vezes a alteração de espaços físicos ou 

a partilha de recursos materiais sem que isso implique uma alteração das ideias 

contidas no PA. Apesar do local físico não ser o mesmo, é no mesmo 

agrupamento de escolas, que irei ter uma turma partilhada, usufruindo também 

de ótimas instalações. Nesta escola, dispõem de um pavilhão e de um campo de 

jogos exterior, completamente preparado para acolher as mais variadas 

modalidades. 
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 No que diz respeito à comunidade educativa, existe uma relação muito 

boa entre o pessoal docente, não docente e os alunos. Este foi um fator bem 

evidenciado desde o primeiro dia. Espontaneamente e de forma muito natural, 

tanto eu como os restantes membros que constituem o núcleo de estágio, fomos 

integrados da melhor forma na escola, pois já é um hábito a presença de novos 

EE dentro desta instituição. A atitude demonstrada por todo o ceio educativo, 

revela e atribuí uma noção de respeito e de equidade para e com os professores 

estagiários, o que na minha perspetiva foi uma ação bastante positiva, 

motivadora e enaltecedora sobre o que seria o desempenho do nosso trabalho. 

Quanto ao departamento de EF, este é representado por uma média de 30 

docentes, colocados em cada intuição do agrupamento. Durante o ano letivo, o 

departamento proporciona a todos os alunos interessados, uma competição que 

denominada de troféu ESAS. Esta prova tem como objetivo envolver e estimular 

as relações na escola, enquanto proporciona e incentiva ao exercício físico dos 

alunos. A prova é composta por três momentos, uma prova de designada de 

“Bicicleta Radical”, o segundo momento dá lugar à prova de “Pista Coberta” e o 

último momento diz respeito a uma prova de canoagem no rio de prado - Braga. 

No que concerne ao DE, esta escola é uma referência nacional. Esta faz uso do 

seu centro de formação de ginástica, onde promove a prática de diferentes 

modalidades gímnicas, organizando no final de cada ano letivo um festival 

gímnico. Em suma, podemos constar um enorme envolvimento e importância 

que o departamento de EF têm perante toda no agrupamento e na cidade de 

Braga. Quanto à lecionação das aulas, em cada bloco, existem 5 professores a 

dar aulas em simultâneo. Cada um com um espaço diferente atribuído. Sendo 

os mesmos identificados como: P2 (2/3 do pavilhão); P1 (1/3 do pavilhão); C1 (1 

campo exterior); G/C2 (ginásio grande + meio-campo exterior) e B/C2 (ginásio 

pequeno + meio-campo exterior). Os espaços também são diferentes a cada 

aula e com rotatividade a cada duas semanas. 

  Esta escola assume-se como disponível e aberta a novas e criativas 

alterações. Aqui existiu a oportunidade e condições para a concretização de um 

projeto educativo diferente dos de mais. Prova disso é o modelo educativo do 

qual exercem. Ou seja, no que concerne ao modelo que o departamento de EF 
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utiliza, este é visivelmente diferente do contexto tradicional. Nesta instituição 

privilegia-se uma prática distribuída das modalidades. Ou seja, nesta escola, 

existe uma filosofia distinta quanto ao modo de operacionalizar as aulas. A 

ideologia da escola passa por oferecer aos estudantes vários estímulos nas 

várias modalidades durante todo o ano, não havendo o ensino da educação 

física por blocos, mas sim de forma sequencial e continuada. A escola considera 

benéfico, que o processo de E/A dos alunos se processe de uma forma mais 

consistente, tanto ao longo do ano, como ao longo dos diferentes anos letivos. 

Prevê-se que desta forma, se previne e evite o esquecimento de ações básicas 

de cada modalidade, que geralmente impedem uma progressão e evolução dos 

alunos, ao longo do seu percurso escolar.  

  

 

 

 3.3.2. A Direção                      …” comando…liderança” 

  As características de uma direção podem marcar positivamente ou 

negativamente os sujeitos que representam e figuram na ação profissional de 

cada escola. A direção de uma escola revela também um grande impacto ao 

nível da cultura da escola, das relações dos intervenientes, na forma dirigir e 

coordenar, onde estão envolvidos domínios distintos que cada instituição exige. 

Segundo, Conceição e Sousa (2012) a capacidade de expressão, de 

negociação, planeamento, de orientação de reunião, saber escutar os outros, 

são recursos essenciais para coordenar e dirigir uma escola nos tempos que 

correm. De facto, as características de uma direção marcam positivamente ou 

negativamente e têm um grande impacto ao nível da cultura da escola, conforme 

veiculam alguns professores do agrupamento.  

  Após breves diálogos de cariz descerimonioso com vários docentes, 

funcionários e alunos deste agrupamento de escolas, posso aferir que a direção 

da escola é comunicativa, cordial e afetuosa. Existe por parte dos membros da 

direção, uma preocupação, em dar resposta às necessidades do agrupamento 

e fazer dele um local prazeroso em que todos se sintam bem, respeitando as 

ideias, opiniões e propostas de cada um. Ainda assim, como em qualquer 



Enquadramento da Prática Profissional 

29 
 

empresa ou instituição, existem opiniões distintas dos demais, uma vez que 

existe quem considere a direção da escola, como uma direção distante, 

indiferente e sem tempo. Ainda assim, estes protagonistas, concedem o 

benefício da dúvida e atribuem a culpa ao espaço físico e incompatibilidade 

temporal (horaria), visto tratar-se de um agrupamento grande, com espaços 

dimensionais diferentes, e com imensas solicitações para um número reduzido 

de responsáveis. A visão e perceção dos alunos não é muito distinta da opinião 

dos docentes e não docentes deste agrupamento de escolas. Estes consideram 

a atual direção como fomentadora de uma relação de proximidades. Tentam 

entender e fazer responder os prossupostos básicos do quotidiano do discente, 

assumindo uma presença assíduo, cuidadosa, respeitadora e atenciosa, 

solucionando sempre da melhor forma os problemas mais delicados. 

 

 

3.3.3. Os Docentes             ... “producente… pedagogo… e modelo” 

  Ainda que por vezes de forma inconsciente, os docentes, representam-se 

como referências no domínio da formação académica ou no desenvolvimento 

pessoal de cada aluno. Positivamente ou negativamente, todas as experiências 

e momentos vividos numa sala de aula ou pavilhão, são todos comportamentos 

absorvidos e muito provavelmente repercutidos na ação quotidiana de cada 

aluno. De acordo com Machado (1995), o professor, no desempenho de sua 

função, pode moldar o caráter dos jovens e, portanto, deixar marcas de grande 

significado nos alunos em formação. Ele é responsável por muitos 

descobrimentos e experiências que podem ser boas ou não. Os alunos, 

instruem-se não apenas de conhecimentos empíricos, mas também de 

comportamentos, ações, pensamentos e ideologias praticadas durante toda a 

sua formação. A isto designa-se de “currículo oculto”, ou seja, diz respeito às 

coisas que os alunos aprendem na escola, em resultado do modo pelo qual o 

trabalho da escola é planeado e organizado, mas que não são em si mesmas 

claramente incluídas no planeamento e nem estão na consciência dos 

responsáveis (Kelly, 1981). Em suma, este autor, transmite a ideia de que todas 

as crianças e jovens, ao longo da sua formação, vivenciam experiências, 
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trocando saberes e fazeres. É na escola, onde passamos a maior parte do 

tempo. É na escola, onde desenvolvemos características, valores e pequenos 

detalhes que fazem a distinção de cada individuo perante a sociedade. São as 

simbologias que formam o ambiente escolar, que podem não ser expressas em 

palavras, mas sim em comportamentos, não patenteadas formalmente no 

currículo escolar.  

  Vivendo em sociedade, o ser humano, aprende ao longo da sua vida, 

várias particularidades, sendo estas adquiridas dentro ou fora do contexto 

escolar. É nas observações diárias, em que se dá conta que o ser humano é um 

espelho ativo perante outro individuo. Observa-se o comportamento, retêm-se e 

aplica-se numa futura ação. Existem momentos dos quais, o emissor, 

erradamente, transmite uma caraterística ou valor, que por vezes, não deveria 

ser observada ou retida pelo recetor, estando a incutir maus exemplos, no 

desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo. Desta forma, um docente 

representa-se mais do que um mero reprodutor de conhecimentos. Caracteriza-

se pela sua experiência, competência e profissionalismo. Através de inúmeras 

atividades pedagógicas, procura criar ambientes de aprendizagem positivos, que 

envolvam os alunos e consequentemente, façam com que estes, consigam 

superiorizar-se com mais e melhores resultados. 

  Neste agrupamento, existe um vasto número de professores e 

consequentemente um grande aglomerado de personalidades. São diferentes e 

por vezes conflituosas, as conceções, ideologias e motivações que cada 

professor defende. No entanto, defino a docência desta instituição como, 

cooperantes, dinâmicos, compreensivos, entusiastas, tranquilos e com uma 

enorme capacidade de trabalhar em grupo. São promotores de um ambiente 

tranquilo e saudável. Prova disso, foi a calorosa receção que todos os 

professores demonstraram ter aquando apresentação do NE. Revelou ser um 

momento extraordinariamente natural. A forma com que nos integraram e 

acolheram, tratando-nos como colegas de profissão, mostrando-se sempre 

disponíveis e predispostos a ajudar em eventuais casualidades, colocando-nos 

sempre à vontade, independentemente da situação ou momento.  
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  Anteriormente mencionei que, existem opiniões e elações distintas nos 

vários domínios que figuram na escola. Exemplo prático e constantemente 

observável desta particularidade, diz respeito aos conteúdos discutidos nas 

enumeras reuniões do departamento de EF. A forma distinta, com que vários 

professores veem os critérios de avaliação por exemplo, provoca por vezes, 

momentos de grande divergência, exaltação e de uma enorme tensão dentro da 

sala de reuniões.  Contudo todos os docentes, realizam uma benéfica e saudável 

prática. Ou seja, todos os intervenientes possuem a grandeza de saber separar 

os momentos e ações profissionais dos pessoais. Não se deixam abater 

emocionalmente, nem consideram a hipótese de uma afronta de cariz mais 

pessoal. Não quero com isto, transmitir a ideia de uma escola perfeita, onde não 

existe momentos mais conturbados ou que os relacionamentos entre 

professores não sejam, por vezes, beliscados. Quero sim, enaltecer a grande 

organização, coordenação, respeito e comunicação que subsiste, entre todos os 

mediadores. Na minha opinião, só demonstra a presença de valores éticos e 

morais, repercutindo-se em ações humildes, nobres, honrosas e dignificantes, 

considerando o local em que se encontram e a profissão que se fazem 

representar. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o 

seu melhor perde-se na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da 

sabedoria. 

 

“Primeiro somos educadores, depois professores e 

só depois, professores de educação Física.” 

Professor Cooperante 

 

  Ser professor não confere apenas na simples ação de transmissão de 

conteúdo. Ser professor envolve muito mais que isso. Todo o docente sustenta 

uma panóplia de funções, não se trata apenas de ensinar, trata-se de educar e 

formar o discente. Não só orienta o aluno na sua formação escolar, como 

também o torna emancipado e capaz de viver em sociedade e de enfrentar 

desafios, possuindo, portanto, um grande impacto na formação e no futuro dos 

mesmos. Galvão (2002), diz que o professor é o responsável por interligar o 
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contexto interno da escola e o contexto externo da sociedade. Ser professor 

requer, então, formação de natureza diferenciada. Ser professor requer, então, 

formação de natureza diferenciada. Concordando com Formosinho (1992), ser 

professor é ser instrutor e facilitador da aprendizagem, o expositor e o 

individualizador do ensino, o catalisador empático de relações humanas e o 

investigador, o que domina os conteúdos e modo de os transmitir, o que ensina 

para aprender e ensina a aprender. Pois, o professor ensina, escuta, orienta, 

motiva e desafia. 

 

 

3.3.4. Os Funcionários                  …” gestor de relações” 

  O corpo não docente distingue-se pelo seu profissionalismo e 

competência, sendo unânime aos intervenientes do contexto escolar, que estes 

são uma grande mais-valia para o bom funcionamento das escolas ou 

agrupamentos. São vistos e considerados como, um dos grandes pilares do 

contexto educativo, que suportam qualquer instituição ao nível, físico, material e 

emocional, assumindo-se como agentes e gestores de relações, dentro e fora da 

comunidade escolar. Os funcionários, são considerandos muito humanos, 

presentes, prestáveis, afetuosos e preocupados com o bem-estar dos alunos, 

dos professores e da escola ou agrupamento. As ações e comportamentos que 

o corpo não docente tem e representa na escola, são de fato, muito importantes. 

São um fator importante na integração dos alunos na escola, na fomentação de 

regras, normas e boas condutas a desempenhar. Incentivam e sensibilizam 

todos os agentes educativos a adotarem boas práticas educativas, enaltecendo 

valores éticos previamente esperados e desejados nas muitas relações 

existentes no ceio escolar. As suas atitudes são o espelho para muitas crianças 

e jovens. São o exemplo e a demonstração do mesmo. A sua função, ainda que 

por vezes seja desvalorizada, é indispensável, pois são, o suporte de muitos 

professores e alunos. No que concerne aos funcionários da escola cooperante, 

estes, caracterizo-os como dinâmicos, disponíveis, preocupados e afetuosos, 

independentemente do sujeito. 
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3.4. O Professor Orientador  

  Existem dois grandes agentes condutores e auxiliadores no processo de 

formação e ação do EE na prática de ensino supervisionada (PES). São eles o 

professor orientador (PO) e o professor cooperante (PC). No caso do PO, este 

está ligado de forma muito próxima com o PC, colaborando em conjunto para o 

sucesso do EE (Graham, 2006). O relacionamento próximo entre estas duas 

entidades é referida por Clarke et al. (2014), por causa da influência que os 

mesmos desempenham na aprendizagem e DP do EE.  

  No meu caso, o PO, desde o primeiro dia demonstrou ser uma pessoa 

muito pró-ativa, disponível e dinâmica, apontando todos os objetivos, bem como 

as ferramentas para a sua concretização. Assim sendo, e de forma a conduzir e 

orientar todos os mediadores dos diferentes NE, o PO, partilhou não só as 

informações necessárias, como sua também se disponibilizou em ajudar cada 

EE, a se desenvolver durante a ação pedagógica, concedendo sugestões e 

formas de solucionar constrangimentos inicias, conseguindo ajustar desta forma 

as ações de cada um. O apoio oferecido no contexto do projeto de investigação, 

foi também bem evidente, construindo e partilhando um vasto suporte empírico, 

no sentido de proporcionar a cada EE, a informação necessária, promovendo o 

seu uso e aplicação dentro daquilo que ser o desenvolvimento profissional um. 

  Senti que foi ao nível das observações periódicas, onde o PO influenciou 

mais o meu desenvolvimento. Os momentos de observação são importantes e 

essências na formação e desenvolvimentos dos EE e apesar de escassos, são 

nestes momentos em que o PO, analisa e retira alguma informação, quanto ao 

desenvolvimento de cada EE, bem como o nível em que se encontra, podendo 

reajustar ou não o nível de complexidade e o grau de exigência. É com esta 

abordagem que o PO, procura elucidar-se, sobre o trabalho que os estudantes 

estagiários têm vindo a desenvolver. São vários os domínios e justificações a 

compreender por parte do PO, desde “o quê” ao “porquê” dos métodos aplicados, 

sobre os modelos experienciados, às progressões lógicas de E/A, ao controlo e 

gestão da turma/aula, entre muitas outras características inerentes à ação 

docente. Concomitantemente, vai desvendando a prática pedagógica do EE, 
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examinando possíveis problemas ao longo de cada sessão. Juntamente com as 

sugestões do PO, é na reflexão que o EE deve procurar corrigir os seus erros, 

questionando-se sempre, sobre a relevância das suas decisões durante a sua 

ação na prática pedagógica. Em suma, o PO, é um dos grandes agentes do DP 

e aprendizagens do EE. Evidencio e enalteço todo esforço e perseverança, que 

PO demonstra durante todo o processo de acompanhamento de todos os EE a 

ele confinados. Sem dúvida que é chave essencial na edificação do meu novo 

desenvolvimento profissional.  

 

 

3.5. O Professor Cooperante  

  Ao contrário do PO, o professor cooperante, possui uma interação mais 

próxima e diária com o EE durante a o estágio profissional, sendo este essencial 

no domínio da orientação, apoio e condução ao EE (Alarcão & Tavares, 2003). 

Os mesmos autores caracterizam o PC, como um agente experiente da 

condução do desenvolvimento profissional de um professor inexperiente. Esta 

definição, define na perfeição a função que o professor cooperante desenvolve 

ao logo do EP, onde lhe cabe a tarefa de ligar o meio profissional com o futuro 

profissional (Batista, Silveira, et al., 2014). Um dos processos inerentes ao cargo 

de PC, diz respeito ao fato de este orientar a participação e integração do EE 

nos vários contextos escolares, mas de forma progressiva, iniciando a atuação 

do EE com uma atuação mais global para mais tarde a transformar em uma 

prática mais específica, intensa e autónoma (Batista et al., 2012).  

  A sintonia entre o EE e o PC, assume-se como um fator de grande 

importância, podendo este, aumentar as probabilidades de sucesso EE (Ingersoll 

& Smith, 2004). E foi o que acabou por acontecer, existiu sempre uma grande 

preocupação do PC, em criar e manter uma forte ligação com os EE, fornecendo 

desta forma um ambiente propicio ao meu desenvolvimento. Através de reuniões 

semanais, o PC, focava atenção do NE, discursando sobre temas comuns a 

todos os elementos e de acordo com o momento em que cada EE se encontrava 

no EP. Foram momentos de grandes reflexões, discussões e sugestões. 

Todavia, existiam sempre momentos de descontração, onde transitávamos de 
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assuntos mais específicos para um mundo mais amplo e diversificado, onde o 

conteúdo nem sempre era relacionado com o ensino. Utilizando uma expressão 

muito proferida pelo PC, em que dizia que nas sessões iriamos vaguear muito 

entre “árvore” e “floresta”. Penso que esta forma, realça bem, a vasta formação 

holística adquirida durante o ano letivo. Este é um fator relevante no meu 

desenvolvimento, uma vez que, o PC, exibiu várias formas e momentos de 

aprendizagens distintas, fossem formais ou informais, a aprendizagem e 

relevância do conteúdo estavam sempre presentes. 

  No que diz respeito às aulas práticas, o PC demonstrou ser fundamental 

na minha indução gradual na escola e em especial na turma e relação com os 

alunos. Durante as aulas, o PC, deixou bem claro, que quem seria o professor 

da turma era eu, ainda que, por vezes poderia intervir de forma a auxiliar, sem 

nunca desconsiderar a nossa ação. Neste caso o PC, assumiu um papel de 

auxiliador e condutor nato durante a prática pedagógica, demonstrando ser 

fundamental para o nosso desenvolvimento profissional. Desta forma, concedeu-

me a autonomia necessária para tomar decisões e agir, ao mesmo tempo que 

nos responsabilizava pelas consequências positivas ou negativas da mesma. No 

entanto, na minha opinião é uma ação muito importante para o desenvolvimento 

de cada EE, a liberdade de agir, mesmo que de forma errónea, proporciona 

sempre momentos de aprendizagem marcantes, para além de que remete o EE, 

para uma situação muito mais real do contexto profissional. Aos poucos fomos 

adquirindo uma autonomia decisiva, onde cada EE ficou responsabilizado por 

cada decisão e ação tomada (Batista & Queirós, 2013). 

 O PC, desafiou constantemente o NE para que o “desmonta-se” nas suas 

afirmações e questionamentos. Do “porquê?”, “para que serve”, “qual a 

finalidade?”. O objetivo não é conceber pessoas contraditórias, mas sim, gerar 

profissionais reflexivos, guiando e orientando na descoberta de novas ideologias, 

diferentes comportamentos, e modos de operacionalização distintos. Fatores 

estes essenciais na vida e no desenvolvimento do EE. O PC, realçava e 

diferenciava as decisões e ações pedagógicas dos EE, dizendo que, “O João 

não é igual à Bruna, e a Bruna não é igual ao João”. Ou seja, apelava à ideia de 

que não devemos tentar ser quem não somos, devemos ser nós próprios, 
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crescer e desenvolvermos as nossas capacidades, sustentadas não apenas nos 

fatos empíricos, mas também sobre a forma como refletimos e abordamos 

determinados contextos. Esta foi mais uma ação positiva no desenvolvimento 

profissional de cada EE, aludindo a ideia de que não devemos ser quem não 

somos, mas sim fazer crescer quem somos. 

   O PC, marcou-me muito durante o todo o ano, tendo em conta a 

proximidade e a sua maneira de agir. Distingue-se pelo seu imenso 

conhecimento teórico e prático, pela sua basta e enorme experiência e pelo 

processo de formação humanista, profissional e pessoal que proporciona aos 

EE. Termino, agradecendo verdadeiramente ao PC, por todos os conhecimentos 

adquiridos e pela sua enorme orientação, durante a prática pedagógica. O Por 

ser um exemplo no mundo da docência e por nunca desistir de nós, eternos 

alunos. Presente nos momentos da vida profissional e pessoal. A ele, um muito 

obrigado! 

 

 

 

3.6. O Núcleo de Estágio              …” colaboração…ajuda… e reflexão” 

  Quanto mais brilhante o sentido de cooperação entre os representantes 

presentes no NE, melhor será o resultado da prática pedagógica, perfilhando 

docentes mais eficientes e capazes (Rolim, 2013). No meu caso o meu NE, foi 

constituído por mim, e por mais duas EE. Sempre tive receio de não me 

identificar com as pessoas que compunham o meu NE, no entanto estas duas 

colegas, eram já conhecidas, uma vez que fizemos todos parte integrante da 

turma do 1º ano de mestrado EEFBS. Esta particularidade serviu como um 

sedativo, deixando-me mais confiante e tranquilo quanto à relação de confiança 

e familiaridade que já existia entre nós.  

  De acordo com Batista, Graça, et al. (2014), o núcleo de estágio é um 

grupo onde o processo de E/A é pensado de uma forma mais criativa e 

inovadora, permitindo um reconfiguração identitária dos EE. Isto foi evidente 

neste grupo de trabalho, onde o NE partilhou sempre os conhecimentos e as 

ideias de cada um, bem como na assistência mútua, com a finalidade de 
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proporcionar ações mais dignas de um agente educativo. Existiu sempre um 

clima de harmonia e cooperação. As discussões acerca dos planeamentos, dos 

métodos de avaliação e dos nossos comportamentos enquanto professores 

durante as aulas formaram, simples palavras em críticas construtivas, permitindo 

a cada EE uma maior evolução. Não partilhávamos apenas conhecimentos 

empíricos ou críticas pertinentes, repartíamos também, sentimentos e emoções. 

Tanto os EE como o PC, sempre incitaram a presença de uma boa relação e 

noção de espírito de grupo. Desta forma, aconselhávamos reciprocamente 

estratégias, no sentido de experimentar, melhorar e desenvolver a ação de cada 

um. Só assim, poderíamos auxiliar-nos a progredir e desenvolver em sintonia. 

Wenger (1999), refere que a criação de uma ideologia idêntica a todos os EE, 

permite uma maior cooperação. Todos os intervenientes rumaram sempre para 

o mesmo lado, perpetuamente focados nos objetivos pessoais de cada um, mas 

também no objetivo comum, ou seja, ensinar, oferecendo sempre o melhor de 

nós.  

  Concluo, reconhecendo a importância e valor que este grupo de trabalho 

sempre demonstrou ter, agradeço a todos os intervenientes, especialmente às 

minhas colegas do NE, pelo companheirismo, entrega, disponibilidade, respeito 

e entreajuda. Sem dúvida que, tornaram a minha prática pedagógica mais 

acessível, agradável e divertida. A elas, um obrigado! 

 

 

 

 

3.7. Turmas e Alunos      … “central…essencial…único e imprevisível” 

 O número de alunos no AESAS, referente ao ano letivo de 2019/2020, são 

em número 1839, estando estes, divididos pelos diferentes ciclos de ensino. Os 

vários e diferentes agentes educativos que compõem o AESAS, caracterizam 

globalmente estes alunos como, únicos, educados e cumpridores das normas e 

regras. No que concerne à relação professor-aluno, existem várias opiniões. 

Grande parte dos profissionais, caracterizam a sua relação com os alunos de 

forma positiva. No entanto, existem sempre comportamentos menos desejáveis 
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e modos de relacionamento distintos dos demais. As mudanças culturais, sociais 

e económicas, podem ser fatores influenciadores da forma de como os docentes 

e funcionários se relacionam com a nova geração de alunos. Outro fator que 

dificulta e afasta de certo modo os alunos dos restantes agentes educativos, diz 

respeito à idade compreendida por grande parte do corpo docente.  O desgaste 

e a saturação dos anos de serviço, aliado ao número elevado de alunos nas 

turmas, a inquietude dos discentes e a necessidade de regras e repercussões 

mais rigorosas, são fatores que contribuem e incitam a este tipo de relações. 

Ainda assim, como referido anteriormente, existe uma satisfação geral, quanto 

ao modo de como os professores, auxiliares e alunos se relacionam, destacando 

e assumindo a importância deste domínio no desenvolvimento dos discentes.  

  Como professor estagiário no AESAS, tive a oportunidade de crescer e 

aprender com duas turmas completamente distintas uma da outra. Estas turmas 

apresentavam características distintas, quer na idade, no seu contexto e na sua 

metodologia de trabalho.  No entanto, foram elas que moldaram as minhas ações 

e intervenções, devido às características específicas de cada uma. Com elas, 

tive momentos desafiadores, onde uns eram mais exigentes que outros, ainda 

assim, foram momentos fantásticos e de enorme aprendizagem. O fato de 

representar anos letivos dissemelhantes, acabou por ser muito positivo e rico em 

aprendizagens, resultando em uma evolução do meu DP. Possibilitou-me a visão 

e experiência de dois mundos diferentes, onde a turma partilhada, apresentava 

características mais restritas tendo em conta a idade e contexto, 

comparativamente à turma residente, que apresentava apanágios mais vastos e 

consideráveis.  

   Apesar de as turmas apresentarem características dissemelhantes, a 

abordagem e o foco eram os mesmos. Rink (2001), refere que estas diferenças 

de contexto, espelham as características de cada turma e as particularidades de 

cada aluno. Durante a minha ação na PES, percebi que o professor deve permitir 

realizar-se uma adequação à realidade atual. A nova geração de alunos, não é 

a mesma de há dez ou vinte anos atrás. Os tempos mudaram e com eles os 

comportamentos. Se por um lado o corpo docente encontra-se envelhecido e 

desgastado, do outro lado encontramos alunos enérgicos, criativos e preparados 
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para se desenvolver. Devemos adequar não apenas a forma de trabalhar, mas 

também mostrar-nos disponíveis para modificar a forma de socialização com os 

alunos, criando desta forma um ambiente propicio ao desenvolvimento de cada 

aluno. 

 

 

3.7.1. Turma Residente …” conhecer…entender…controlar… e ensinar 

educando” 

  Inserindo-se no plano de estudos do 11º ano, do curso científico e 

humanístico de línguas e humanidades, foi com esta turma residente, onde me 

foi permitida a experiência de um contato mais próximo e continuado.  No início 

a turma era constituída por 29 discentes, passando a totalizar apenas 24 alunos 

após algumas semanas do início do ano letivo. Esta redução de discentes, 

deveu-se a vários fatores distintos, desde transferência de turma ou de escola, 

alteração de residência tendo em conta a atividade extracurricular que 

apresentava, a redução de 1 ano de escolaridade tendo em conta as 

características contidas e em alguns casos por já terem concluído a disciplina de 

EF no ano transato. Destes vinte e quatro alunos, 16 pertenciam ao sexo 

feminino e 8 ao sexo masculino. As idades eram compreendidas entre os 16 e 

18 anos. Durante a aula de apresentação, a turma de um modo geral, apresentou 

níveis reduzidos de predisposição e motivação perante a disciplina e desporto 

em geral, salvo algumas exceções, das quais estão diretamente ligados ao 

desporto de alto rendimento. Na minha opinião, esta falta de entusiasmo e 

carência desportiva revelada por grande parte dos alunos, seja no âmbito do alto 

rendimento ou lazer, deve-se à falta de contato desportivo durante o seu 

desenvolvimento pessoal. Fato este, que apenas 5 dos 24 alunos, apresentaram 

vivencias a nível desportivo.  

  No que concerne ao domínio relacional, esta turma apresentou 

inicialmente ser uma turma harmoniosa, sem conflitos e unida, apesar de existir 

sempre alguns grupos de amigos dos quais se identificam mais e melhor que 

outros, o que na minha opinião, penso que seja um comportamento normal. Este 

relacionamento proporcionado pela turma, levou a que nem sempre tenha sido 
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fácil na gestão e organização das tarefas propostas, ainda assim, qualifico esta 

turma de forma muito positiva. No que diz respeito às condicionantes físicas, 

nenhum aluno apresentou qualquer tipo de problema, do qual inviabilizasse a 

sua participação nas aulas, parcialmente ou definitivamente. Após sugestão do 

PC, o meu objetivo primordial visava a criação de regras, normas e 

essencialmente o controlo sobre a turma. Não queria de forma alguma, 

implementar uma atitude de cariz militar, mas sim estabelecer apenas algumas 

regras das quais ache que para mim sejam fundamentais para gerar um ótimo 

ambiente de trabalho.  

  Com a avaliação diagnóstica (AD), consegui esclarecer algumas dúvidas 

relativamente às competências dos alunos na disciplina de EF, ou seja, após 

esta avaliação pude apurar e determinar que os alunos ao contrário do que 

afirmaram na aula de apresentação, onde se caracterizaram como 

desinteressados e limitados nas suas competências, afinal verificou-se que se 

encontravam num nível satisfatório, ou seja, os alunos não detinham consciência 

real das suas capacidades, apesar de existir um pequeno grupo de alunos que 

apresentavam ter mais dificuldades em algumas das modalidades. Sendo assim, 

esta turma dividia-se em dois grandes grupos. Um grupo onde se evidenciavam 

comportamentos mais refinados e outro grupo onde era percetível algumas 

dificuldades no desempenho das ações propostas na aula, caracterizando-se 

assim como uma turma heterogénea.  

  Em suma, a turma apresenta características positivas, sendo estes por 

vezes muito competitivos nas várias tarefas realizadas. No entanto, existem 

momentos em que o seu comportamento não é o mais desejado. Ou seja, na 

turma existem alguns elementos, que dado os apanágios pessoais que lhes são 

inerentes, como as constantes conversas entre eles, o desassossego de se 

manterem nas posições enquanto a instrução é dada, a excitação normal da sua 

idade, provoca por vezes algumas distrações e constrangimentos durante a 

lecionação da disciplina. Durante o ano, fui trabalhando de forma pedagógica 

com alguns dos alunos dos quais achava necessária uma intervenção, acabando 

por se revelar ao longo do tempo uma ação necessária e essencial, uma vez que 
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o comportamento geral da turma melhorou significativamente, assim como a sua 

predisposição e aptidão nas aulas. 

  Penso ter conseguido criar uma relação de proximidade entre professor e 

alunos. Mais com uns do que com outros. Talvez seja por me identificar com a 

modalidade praticada por alguns destes mesmos alunos. Ainda assim, penso 

que foram ações significativas para a existência de uma relação de confiança e 

respeito mútuo, porque eles sabiam que estava lá não apenas para transmitir 

conhecimentos, mas também para qualquer eventualidade que necessitassem 

fosse ela a nível da sua formação académica ou pessoal.  

 

 

3.7.2. Turma Partilhada   …” conhecer…entender…controlar… e ensinar 

educando” 

  No que concerne à turma partilhada, esta é a uma turma com a qual tive 

um contato menos intensivo. Esta turma pertence ao agrupamento de escolas 

AESAS e ao plano de estudos do 6º ano de escolaridade. Esta era constituída 

por 22 alunos, dos quais 12 pertencem ao sexo masculino e 10 do sexo feminino. 

As suas idades compreendiam entre 10 e 12 anos. A nível metodológico, esta 

turma deu-me a oportunidade de experienciar e desenvolver uma perspética 

diferente daquela que é usada no AESAS, usando o ensino por blocos ao invés 

da prática distribuída. Apesar de estas fazerem parte do mesmo agrupamento 

de escolas utilizam formas distintas de abordar a mesma disciplina. Como 

referido anteriormente, o contato com esta foi célere, exercendo a minha 

atividade apenas na UD de basquetebol, com o máximo de 10 aulas disponíveis. 

As aulas realizavam-se às terças-feiras e quintas-feiras, contendo diferentes 

cargas horárias, ou seja, uma de apenas 45 minutos e outra de 90 minutos. Fase 

à tenra idade dos alunos, a turma de um modo geral era caracterizada pela 

enorme energia, brincadeira e a fantástica predisposição com que chegavam às 

aulas. A professora cooperante desta escola, informou-me sobre alguns casos 

particulares de alguns alunos, que devido às suas características étnicas, 

poderiam por vezes não realizar aula, no entanto, estaria salvaguardo e isento 

de qualquer intervenção a este nível, uma vez que era um caso que estava já a 
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ser solucionado. Apesar destas particularidades, fiquei bastante satisfeito com a 

turma, tanto ao nível de relacionamento entre os alunos, como o nível de aptidão 

para a modalidade.  

  Ao contrário da turma residente, estes alunos, demonstraram ser bastante 

participativos, ou seja, tudo aquilo a que eram solicitados a realizar, eles 

executavam sem questionar, sempre com uma enorme motivação na realização 

das tarefas. Eram alunos impacientes, irrequietos e ansiosos por dar início ao 

exercício, característica normal dada a idade apresentada. Por vezes, senti 

dificuldade em segurá-los e acalmá-los na hora de instrução. Nesta fase, tinha 

de ter uma atitude mais hirta e curta.  A instrução tinha de ser adequada à idade, 

contendo apenas palavras-chave, de forma a não perder o interesse e o foco dos 

alunos em mim e na intencionalidade do exercício. Confesso que não foi fácil, 

modificar o vocabulário tão subitamente, no entanto penso ter conseguido fazer 

chegar o valor da mensagem aos alunos. Apesar de o número de aulas não ser 

favorável, penso que a minha relação com os alunos foi positiva, e que apesar 

da brevidade temporal, constato uma maior facilidade em conceber um 

relacionamento de confiança e respeito mútuo com alunos desta faixa etária 

comparativamente a discentes mais maduros. 
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4. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

4.1. Conceções sobre o ensino e do ensino em Educação Física (EF) 

  Os docentes apoiados nas suas conceções de ensino e particularidades 

dos discentes, modificam o seu pensamento e a sua ação prática pedagógica.  

Os saberes que o professor detém sobre as várias modalidades está relacionado 

com o seu conhecimentos acerca das suas próprias convicções, crenças, da 

educação, do processo de E/A, dos alunos e dos contextos educativos (Graça, 

2001). Matos (1993), diz ainda que o nível de consciência e o próprio significado 

pessoal das experiências de ensino, são domínios essências para a formação 

de crenças, valores e atitudes, de forma a orientar o processo educativo. 

Aludindo e destacando a análise de documentos essenciais, como os planos 

curriculares e educativos, os regulamentos internos, os programas nacionais de 

educação física e ainda os critérios de avaliação. Isto quer dizer que, após uma 

leitura cuidada e atenta destes mesmos documentos e consequente reflexão 

crítica, poder-se-á então dar início ao processo de planeamento, comportando 

uma prática consciente, autónoma e criativa. Desta forma, o PC, logo após as 

primeiras reuniões do NE, sugeriu a leitura e respetiva análise crítica dos vários 

documentos mencionados anteriormente, no sentido de nos preparar e informar 

quanto às várias tarefas e encargos a desempenhar ao longo do ano letivo.  

  No caso do PNEF, este assume-se como um documento de referência, 

quanto ao planeamento, organização e condução do processo de E/A, auxiliando 

desta forma o professor durante a sua ação profissional. A necessidade de 

suscitar uma dinâmica de desenvolvimento do currículo real da disciplina é cada 

vez mais a questão central à qual o programa procura responder, no sentido de 

que possam ser criadas, em todas as escolas, as condições materiais e 

pedagógicas para que cada aluno possa usufruir desse padrão cultural. A 

conceção de EF, apresentada no PNEF, visa beneficiar como foco principal, os 

valores educativos da atividade física eclética, pedagogicamente orientada para 

o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. Assim, esta conceção 

concretiza-se na apropriação de habilidades e conhecimentos, na elevação das 

capacidades do aluno, e na formação de aptidões, atitudes e valores, 

proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de atividade física 
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adequada – intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa. Portanto 

o programa de EF, constitui-se como um guia para ação do professor que, sendo 

motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui indicadores para 

orientar a sua prática, em coordenação com os professores de EF da escola e 

também com os restantes agentes educativos (Jacinto et al., 2006). 

  Considerando a turma residente, o foco principal remetia-se para o ensino 

secundário, mais concretamente para o conteúdo referente ao 11º ano. Após a 

leitura e analise do documento, é de salientar que, apesar de todas as indicações 

apresentadas, é concedido a cada docente o poder da tomada de decisão final, 

com vista a um melhor enquadramento quanto ao desempenho dos alunos no 

processo de E/A. Esta particularidade, remete para a enorme responsabilidade 

que recai sobre o docente, tendo em conta a importância e o risco que uma 

decisão suporta. Outra característica observada, diz respeito ao desfasamento 

existente, entre aquilo que é esperado e a realidade encontrada no ceio escolar. 

Existe um conteúdo demasiado complexo e exigente comparado com as reais 

competências e habilidades motoras de cada aluno. De forma consciente e 

positiva, os critérios de avaliação preconizados pelo departamento de EF, trazem 

alguma harmonia e simetria entre o conteúdo a abordar e as capacidades reais 

apresentadas pelos alunos. O PNEF, oferece ainda, a oportunidade de escolher 

as modalidades a desenvolver durante o ano letivo. É apenas nesta altura, (11º 

ano), que existe um conceito de especialização. Oferece-se à turma, a 

possibilidade de lecionar 2 jogos DC, referente aos 4 admissíveis, selecionar 

entre atletismo e ginástica e ainda abordar a modalidade de dança, sendo ainda 

possível adicionar mais duas modalidades de cariz opcional. Esta é então, uma 

forma de envolver o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem e aumentar 

os índices de motivação para a sua prática, uma vez que são os discentes que 

decidem qual ou quais as modalidades a lecionar. Ainda que por vezes, exista 

um conflito de interesses inviabilizando um consenso comum, uma vez que, nem 

todos os intervenientes apreciam as mesmas práticas inerentes a cada UD. No 

meu caso, a decisão foi tomada de forma muito democrática, tendo sido aceite 

as modalidades com mais votos. 
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  Para a construção do PNEF, criaram-se prossupostos e crenças dos quais 

permitissem a elaboração de um currículo passível à experiência de um variado 

número de modalidades, induzindo aos alunos o conhecimento e a prática 

necessária. Por causa desta e de outras particularidades, ao longo dos anos, o 

PNEF tem sido alvo de várias críticas tendo em conta as incongruências lá 

descritas. Neste caso, o conceito de um currículo variado de modalidades, aliado 

ao curto tempo de lecionação que cada matéria dispõe, torna difícil a aquisição 

e retenção de boas competências por parte dos alunos. Desta forma, este 

modelo evita que os alunos cheguem a um nível de especificação, (à exceção 

do 11º e 12º ano). Com o modelo tradicional, a maior parte dos alunos deparam-

se todos os anos com o mesmo nível (introdutório e incitação da modalidade), 

dificultando a sua progressão e evolução nas mesmas (Graça, 1997). No meu 

entender, devia existir uma conciliação entre as várias modalidades a lecionar e 

o início da especificação das modalidades. Ou seja, idolatro a ideia de que até 

ao 7º ano de escolaridade devia ser permitida a experiência de inúmeras 

modalidades. Após este período, dava-se então início à especificação das 

modalidades pretendidas pelos alunos, ou às modalidades das quais 

apresentavam um melhor desempenho/rendimento. Permitindo ao aluno, 

finalizar o ensino obrigatório com competências mais refinadas em determinadas 

modalidades, ao invés do contexto habitual de uma experiência variada e 

nenhuma ou quase nenhuma aptidão para a prática de qualquer modalidade. 

Como é obvio, sou consciente que as coisas não são assim tão simples, existem 

muitos outros constrangimentos e conceitos dos quais não permitem neste 

momento uma mudança tão radical nos programas nacionais de educação física.  

  Característica muito positiva encontrada, diz respeito a uma pequena 

frase espelhada nos PNEF, onde decreta que “a atividade formativa é tão global 

quanto possível e tão analítica quanto necessária”. Ou seja, o docente ao 

lecionar uma matéria de ensino onde aborda o conteúdo centrado no jogo, ou 

seja, ensina a partir do jogo com enfoque nos aspetos mais globais, permite a 

este recrutar quando necessário, um trabalho mais específico (analítico) com o 

intuito de melhorar o resultado geral. Este é um aspeto muito benéfico, 

possibilitando e capacitando o docente de competências para poder gerir e 
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aplicar o processo de E/A de acordo com as necessidades de cada momento, 

sem que este esteja refém de um modelo de operacionalização fixo.  

  

 

 4.2. Planeamento Anual – Nível Macro  

   O planeamento anual, caracteriza-se por viabilizar uma visão geral, 

procurando contextualizar e realizar o processo de ensino e aprendizagem sobre 

o todo o meio envolvente (Bento, 2003). Exibe-se como uma planificação 

abastada, no entanto não se encontra especificada a os conteúdos específicos 

de cada prática. Possibilita sim, ao docente, começar a estruturar e a organizar 

o processo de ensino-aprendizagem, manifestando a sua conceção. O PA é 

então, a primeira fase de todo o processo de lecionação, do qual, também será 

sujeito a modificações, tendo em conta as suas características. Para o seu efeito 

é necessária uma constante e pertinente reflexão sobre as decisões a tomar. No 

PA, deve espelhar de forma meticulosa todos os objetivos atingir ao longo do 

ano, conciliando de forma organizada todas as matérias de ensino. Para uma 

melhor construção e definição do PA, é essencial a visualização e compreensão 

do guia prático das instalações, designado de “roulement” e ainda considerar 

aspetos como os recursos materiais disponíveis, o calendário escolar e horário 

de cada turma. Dadas as enumeras considerações a ter, a construção do PA 

(anexo 1) apresentou-se como um desafio, um documento sempre sujeito a 

modificações durante todo o ano letivo. Surgiram algumas dificuldades na sua 

planificação, pela indecisão dos espaços a utilizar, reajustes no calendário 

escolar, reajustes nos horários da turma e pela necessidade de atribuir mais 

tempo de exercitação a determinadas modalidades, retirando tempo e espaço 

ao PA, ou seja, tive que readaptar constantemente. No entanto, após algum 

tempo, tornou-se cada vez mais fácil construir o plano final, uma vez que bastava 

alterar algumas componentes. Para além destes fatores, existiu mais uma 

particularidade da qual veio apresentar uma nova e refrescante visão no âmbito 

da lecionação.  

  No AESAS, privilegia-se e emprega-se um modelo de prática distribuída. 

Ou seja, neste estabelecimento de ensino, existe uma filosofia distinta quanto ao 
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modo de operacionalização das aulas. A ideia do agrupamento passa por 

oferecer aos estudantes vários estímulos nas várias modalidades durante todo 

o ano, não havendo o ensino da educação física por blocos, mas sim de forma 

sequencial e continuada. Considera-se que, a o processo de E/A dos discentes 

se organize e perpetue de uma maneira mais sólida, constante e continuada 

durante o ano letivo e ao longo dos diferentes anos de escolaridade, evitando 

assim o esquecimento de vários  pressupostos básicos de cada modalidade, que 

geralmente impedem uma progressão e evolução dos alunos, ao longo do seu 

percurso escolar.  

  Na tabela abaixo, encontrar-se representado alguns dos principais 

desafios e objetivos de aprendizagem, que durante o ano, resultou na aquisição 

de novas competências e experiências, no âmbito do meu desenvolvimento 

profissional e pessoal. No princípio do ano, foi importante organizar todas as 

tarefas que no meu entender seriam passiveis de realizar. Para que isso fosse 

possível, senti a necessidade de organizar cronologicamente e de forma 

intencionada todas as tarefas a desempenhar. No entanto, estas não dependiam 

apenas de mim, mas sim da disponibilidade de cada interveniente e contexto 

encontrado. Na tabela é possível encontrar ainda, as dificuldades sentidas por 

mim, nos momentos de recolha de informações e ações práticas durante a 

prática pedagógica. Para que estas fossem possíveis de concretizar, foi 

necessário a utilização de um conjunto de recursos e estratégias, onde foram 

usadas no sentido de solucionar os problemas encontrados, proporcionando-me 

mais e melhores resultados. Com a intensão de perceber se os objetivos foram 

por fim cumpridos, acrescentei uma coluna, onde registo os resultados e 

conquistas principais adquiridas em todos os momentos do estágio profissional. 

Estes resultados, dizem respeito não só aos objetivos cumpridos, mas também 

revelam as competências adquiridas durante o estágio profissional. 
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Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: CONCEÇÃO 
C

O
N

C
E

Ç
Ã

O
 

Tarefas/Objetivos Recursos Dificuldades Estratégias Controlo Momento Conquistas 

 

Analisar os documentos 

normativos da PES. 

 

• Normas orientadoras 

da PES da FADEUP; 

 

• Regulamento da 

unidade curricular de 

PES da FADEUP. 

 

• Entender e regularizar 

o âmbito do trabalho a 

ser efetuado, em todas 

as áreas e as suas 

diferentes dimensões. 

 

 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de núcleo de 

estágio (NE) e o PC. 

 

• Reflexão informal e 

formal sobre as 

análises dos 

documentos. 

 

 

1ª Semana 

da PES. 

 

• Conhecimento 

das normas e 

regulamento 

da unidade 

curricular de 

PES. 

 

Analisar dos planos 

curriculares, programas 

nacionais de EF e 

documentos 

orientadores do 

ministério da educação 

(ME) e AESAS. 

 

• Documentos 

orientadores do ME. 

• Programas Nacionais 

de EF e Aprendizagens 

Essenciais EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS. 

 

• Compreender os 

documentos 

orientadores devido à 

sua densidade; 

 

•  Conseguir compilar e 

adequar todas as 

informações e 

conteúdos ao contexto 

real de escola. 

 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC. 

 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Indicações do PC;  

 

• Reflexão informal e 

formal sobre as 

análises dos 

documentos. 

 

 

 

 

Durante o 

1º Período. 

 

 

• Conhecimento 

e reflexão 

crítica, sobre 

os planos 

curriculares e 

os programas 

nacionais de 

EF. 

Tabela 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: conceção 
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Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: PLANEAMENTO 
P

L
A

N
E

A
M

E
N

T
O

 

Tarefas/Objetivos Recursos Dificuldades Estratégias Controlo Momento Conquistas 

 

Planificar o ensino a 

nível Anual, Plano 

Anual, (PA). 

 

• Indicações do PC; 

• Diálogo formal com a 

turma (escolha 

modalidades); 

• Documentos 

orientadores do ME. 

• Programas Nacionais 

de EF e 

Aprendizagens 

Essenciais EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS. 

 

• Conseguir compilar e 

adequar todas as 

informações e 

conteúdos ao contexto 

real de escola e às 

necessidades dos 

alunos/turma.  

 

• Conseguir orientar e 

gerir o processo de E/A 

como planeado, no 

decorrer do ano letivo. 

Independentemente do 

espaço e condições 

disponíveis. 

 

•  Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC. 

 

• Indicações do PC;  

• Reflexão informal e 

formal sobre as 

análises e 

elaboração dos 

documentos; 

• Diálogo entre os 

colegas de NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas. 

• Colocação do PA 

no e-portefólio. 

 

1º Período 

• Planeamento, 

construção e 

readaptações 

do Plano 

Anual (PA). 
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P
L

A
N

E
A

M
E

N
T

O
 

 

Planificar o ensino a 

nível das unidades 

didáticas, (UD). 

 

• Indicações do PC; 

• Diálogo formal com a 

turma (escolha 

modalidades); 

• Programas Nacionais 

de EF e 

Aprendizagens 

Essenciais EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS; 

• Plano Anual. 

 

• Conseguir compilar e 

adequar todas as 

informações e 

conteúdos ao contexto 

real de escola e às 

necessidades dos 

alunos/turma.  

 

• Conseguir orientar e 

gerir o processo de E/A 

como planeado, no 

decorrer do ano letivo, 

independentemente do 

espaço e condições 

disponíveis. 

 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos. 

 

• Indicações do PC.  

• Reflexão de cada 

UD. 

• Diálogo entre os 

colegas de NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas. 

• Entrega das UDs ao 

PC e colocação das 

mesmas no e-

portefólio. 

Até ao fim do 

1º Período 

. 

• Planeamento, 

construção e 

readaptações 

da Unidade 

Didática (UD). 
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P
L

A
N

E
A

M
E

N
T

O
 

Planificar o ensino a 

nível das aulas. 

• Indicações do PC; 

• Documentos 

orientadores do ME. 

• Programas Nacionais 

de EF e 

Aprendizagens 

Essenciais de EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS; 

 

• Plano Anual e UDs. 

• Conseguir compilar e 

adequar todas as 

informações e 

conteúdos ao contexto 

real de escola e às 

necessidades dos 

alunos/turma; 

 

• Conseguir orientar e 

gerir o processo de E/A 

como planeado, no 

decorrer do ano letivo, 

independentemente do 

espaço e condições 

disponíveis. 

 

• Conseguir selecionar as 

situações de 

aprendizagem 

adequadas ao nível da 

turma e à sua 

progressão. 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos; 

 

• Medir/avaliar se o 

processo de E/A está a 

ser eficaz e a ter 

evolução. 

• Indicações do PC;  

• Diálogo entre os 

colegas de NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas. 

• Entrega dos planos 

de aula ao PC e 

colocação dos 

mesmos no e-

portefólio. 

Durante o ano 

letivo. 

• Planeamento, 

construção e 

readaptação 

dos Planos 

de Aula 

(PdA). 

Tabela 2 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: planeamento 
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Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: REALIZAÇÃO 

R
E

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Tarefas/Objetivos Recursos Dificuldades Estratégias Controlo Momento Conquistas 

 

Conduzir com eficácia a 

realização da aula, 

atuando de acordo com 

as tarefas didáticas e 

tendo em conta as 

diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica. 

 

• Indicações do PC; 

• Documentos 

orientadores do ME. 

• Programas Nacionais 

de EF e 

Aprendizagens 

Essenciais EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS; 

• Plano Anual e UD ‘s; 

• Literatura existente. 

 

• Adequar o processo de 

E/A ao contexto da 

turma e ao nível dos 

alunos; 

• Promover 

aprendizagens 

significativas e 

desenvolver noções de 

competência; 

• Envolver os alunos de 

forma ativo no 

processo de E/A; 

• Otimizar o tempo 

potencial de 

aprendizagem nos 

vários domínios. 

 

• Reunião/Diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos; 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio de 

encontrar novas 

estratégias. 

 

• Indicações do PC;  

• Diálogo/feedback 

por parte dos 

colegas do NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas; 

• Controlo do 

processo de E/A 

(Avaliação). 

 

Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

• Otimizar o 

tempo e 

potencializar o 

E/A; 

 

• Envolver os 

alunos nas 

aprendizagens; 

 

• Adequar o 

processo de 

E/A ao 

contexto e 

nível dos 

alunos. 

Estabelecer regras, 

normas de conduta e 

controlo da aula. 

 

• Indicações do PC; 

 

• Conseguir encontrar as 

estratégias corretas 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Indicações do PC;  
Durante o 1º 

Período. 

• Conseguir o 

controlo da 

turma, 

estabelecendo 
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• Diálogo/feedback por 

parte dos colegas do 

NE. 

para lidar com as 

atitudes dos alunos; 

• Conseguir captar a 

atenção dos alunos e 

motivá-los para a 

prática. 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos; 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio de 

encontrar novas 

estratégias. 

• Diálogo/feedback 

por parte dos 

colegas do NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas. 

normas e 

regras. 
R

E
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Rentabilizar o tempo da 

aula (Organização e 

Gestão da aula e dos 

exercícios) 

• Reflexões de aulas 

anteriores e 

considerações do 1º 

período; 

 

• Indicações do PC; 

 

• Diálogo/feedback por 

parte dos colegas do 

NE. 

• Conseguir encontrar as 

estratégias corretas 

para otimizar os 

tempos de 

empenhamento motor; 

• Conseguir estruturar 

toda a aula de modo a 

que a mesma decorra 

sem paragens/demoras 

desnecessárias. 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos; 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio de 

encontrar novas 

estratégias. 

• Indicações do PC;  

• Diálogo/feedback 

por parte dos 

colegas do NE. 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas. 

• Controlo dos 

tempos de 

instrução/organiza

ção/transição. 

Durante o 2º 

Período 

• Amentar o 

tempo de 

exercitação 

dos alunos; 

 

• Gestão e 

organização 

dos exercícios, 

bem como a 

transferência 

de um 

exercício / UD 

para outra. 
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R
E

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Melhorar a qualidade da 

informação 

(instrução/feedback) 

• Reflexões de aulas 

anteriores e 

considerações do 1º 

e 2º período; 

• Indicações do PC; 

 

• Diálogo/feedback por 

parte dos colegas do 

NE. 

• Conseguir adaptar a 

linguagem de modo a 

que os alunos 

entendam rapidamente 

e na totalidade toda a 

mensagem. 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Refletir sistematicamente 

sobre o processo para 

melhorar nos pontos mais 

fracos; 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio de 

encontrar novas 

estratégias; 

• Indicações do PC;  

• Diálogo/feedback 

por parte dos 

colegas do NE; 

• Reflexões 

sistemáticas das 

aulas; 

• Controlo dos 

tempos de 

instrução e do seu 

entendimento 

perante os 

alunos. 

Durante o 3º 

Período 

• Qualidade na 

dicção e na 

escolha das 

palavras-

chave; 

 

• Orientar os 

alunos ao 

sucesso 

durante a sua 

ação prática. 

R
E

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Elaborar os planos de 

observação e realizar as 

mesmas. 

• Indicações do PC e 

do PO; 

• Diálogo com os 

colegas do NE; 

• Literatura sobre o 

tema. 

• Compreender os 

conteúdos mais 

importantes a observar 

em cada momento; 

• Reflexões sobre as 

observações; 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio de 

melhorar as grelhas; 

• Indicações do PC;  

• Diálogo/feedback 

por parte dos 

colegas do NE; 

• Adaptação/melhor

ia das reflexões à 

medida que os 

momentos de 

observação e o 

ano letivo 

progridem. 

Durante o 

ano letivo. 

• Foco nos 

objetivos 

principais da 

observação; 

 

• Construção 

das grelhas de 

observação e 

na escolha 

critérios a 

observar. 

Tabela 3 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem: realização 
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Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: AVALIAÇÃO 
A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 

Tarefas/Objetivos Recursos Dificuldades Estratégias Controlo Momento Conquistas 

 

Utilizar as diferentes 

formas de avaliação como 

elemento regulador e 

promotor da qualidade do 

ensino, da aprendizagem 

e da avaliação do aluno. 

 

• Indicações do PC; 

• Documentos 

orientadores do ME. 

• Programas Nacionais 

de EF e 

Aprendizagens 

Essenciais EF; 

• Documentos 

orientadores do 

AESAS; 

• Plano Anual e UD’ s; 

• Grelhas de avaliação; 

• Literatura existente. 

 

• Conseguir compilar e 

adequar todas as 

informações e 

conteúdos dos 

documentos 

estruturantes para o 

processo de avaliação.  

 

• Conseguir elaborar 

instrumentos de 

avaliação em 

concordância com os 

conteúdos abordados 

e a nível da turma. 

 

 

• Usar a literatura 

disponível como meio 

de encontrar novas 

estratégias; 

• Reunião/diálogo entre 

os colegas de NE e o 

PC; 

• Indicações do PC; 

• Construção de Grelhas 

de Avaliação. 

 

• Indicações do PC;  

• Diálogo/feedback por 

parte dos colegas do 

NE; 

• Adequação/melhoria 

das grelhas e dos 

conteúdos à medida 

que os momentos de 

avaliação e o ano 

letivo progridem. 

 

Durante o 

ano letivo. 

• Entendimentos 

acerca do 

processo de 

avaliação e 

reflexão crítica 

acerca da 

mesma; 

 

• Construção de 

grelhas de 

avaliação, 

capazes de me 

orientar no 

processo de 

avaliação. 

 

• Simplificar e 

clarificar o foco 

da avaliação 

bem como a 

escolha das 

palavras-chave 

da grelha de 

avaliação. 

Tabela 4 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem: avaliação
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4.2.1. Ensino da EF em Prática Distribuída vs Ensino da EF por Blocos – 

(Perspetiva analista quanto ao modelo praticado no AEAS) 

  Como antigo aluno da própria intuição, tive a oportunidade de vivenciar o 

contexto do ensino da disciplina de EF por blocos. Hoje como professor 

estagiário da mesma escola, a experiência apresentou-se de uma forma bem 

diferente comparativamente com o modo vivido como aluno. Apesar desta 

particularidade, sinto-me afortunado pela oportunidade de experienciar estas 

duas dissemelhanças, ainda que as tenha vivenciado em realidades opostas, 

aluno e professor. O PC, no início do ano letivo, fez alusão a Pessoa (1927), 

citando-o com a frase, “primeiro estranha-se e depois entranha-se”. Foi desta 

forma que o professor cooperante, abordou inicialmente este modelo curricular. 

Após uma primeira abordagem teórica daquilo que seria a prática assumida 

deste modelo, assumo que a ideologia soava de forma muito complexa e 

desacertada. Não compreendia o porquê de optarem por este meio, nem como 

seria exequível. Perguntei-me várias vezes, até que ponto seria benéfico para 

os alunos e de que forma poderia prejudicar o trabalho desenvolvido pelos 

professores estagiários, tendo em conta as diferenças entre este modelo e o 

modelo mais comum. 

  As respostas a todas as inquietudes não tardaram figurar. Aquilo que 

projetava ser difícil, complexo e inexequível, tendo em conta o nível embrionário 

em que nos encontrávamos (professores estagiários), demonstrou ser 

igualmente fácil e viável em todos os domínios. Posso afirmar que, deste modo, 

o início da PES, revelou ser mais trabalhosa e exaustiva, uma vez que, as 

construções de todos os MEC’s tinham de ser realizadas num só momento. 

Apesar de todo o trabalho de que aquele momento perfilhava, a verdade é que 

no segundo e terceiro período, desenhava-se uma perspetiva mais facilitadora e 

muito menos desgastante, uma vez que, muito do trabalho estaria já realizado. 

Como aluno, senti em vários momentos, um grande descontentamento, sem 

nunca entender o porquê de só praticar apenas futebol, voleibol ou outra 

modalidade qualquer, em apenas algumas aulas de um único período. Desta 

maneira, a única forma de conseguir praticar alguma desta modalidade seria 

sempre fora do contexto escolar, o que por vezes não é fácil proporcionar 
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momentos destes, uma vez que estava sempre dependente da vontade e 

disponibilidade de terceiros. Este modo de operacionalização do modelo 

educativo resolve este problema, oferecendo aos alunos um número mais 

elevado de estímulos de cada modalidade, durante todo o ano. Na minha 

perspetiva, esta é sem dúvida, uma das razões que me leva a adotar este modelo 

como preferencial.  Outra característica importante é o fato de existir um aumento 

significativo de conhecimentos ao longo do tempo, sendo esta mais importante 

que uma maior evolução a curto prazo. Lee e Genovese (1988), dizem que, 

programas de prática distribuída resultam em melhorias mais notórias da 

performance durante a aquisição e na melhor retenção, quando comparado com 

programas de prática em massa. Ou seja, o contato constante dos alunos com 

as diferentes modalidades ao longo do ano letivo, evita com que estes se 

esqueçam dos conceitos teóricos e práticos.  

  Neste modo de atuação, possibilita-nos ainda, uma abordagem de uma, 

duas ou até três modalidades diferentes na mesma aula. Desta forma, permite 

aos alunos, na mesma aula, estar em contato com diferentes modalidades, 

evitando ficarem reféns a uma só modalidade, que poderão ou não gostar de a 

praticar. No entanto, existem situações em que a seleção de modalidades a 

lecionar, podem causar constrangimentos no processo de E/A. Exemplo disso é 

as normas e regulamento específico quanto aos apoios e número de passos a 

possíveis na modalidade de basquetebol e de andebol. Enquanto que, na 

modalidade de basquetebol os alunos podem realizar a ação de deslocamento 

de até dois passos, no andebol é autorizado o descolamento de no máximo três 

passos. Isto pode gerar e representar algum desconforto e desfasamento quanto 

ao processo de aprendizagem de cada aluno, conduzindo de forma inconsciente 

o aluno ao erro. Existe sempre espaço e tempo para melhorar nas diferentes 

modalidades, mas o modo em como este currículo está implementado, oferece 

aos alunos, uma maior e melhor possibilidade de sucesso a este nível. Deste 

modo, permite aos alunos que não são tão bons a uma determinada modalidade, 

poderem demonstrar as suas valências nas modalidades em que são realmente 

bons, ou seja, serem agentes ativos do momento, brinda-os com a ocasião de 

serem a “estrela da turma”. Este conceito brinda o aluno, mas não esquece o 
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professor, logrando este, com a oportunidade de avaliar ou reavaliar as reais 

competências dos alunos, oferecendo oportunidade ao aluno para melhorar, 

como ao professor de clarificar melhor a sua classificação a qualquer uma das 

modalidades.  

  No meu entender, faz sentido uma abordagem mais eclética, onde 

podemos oferecer aos alunos, diferentes meios e diferente abordagens 

independentemente do modelo curricular utilizado. Aquilo que antes definia 

como complexo, difícil e desacertado, hoje acredito que seja uma mais valia. Não 

assumo integramente, que este modelo seja melhor, ou que contenha mais 

benefícios comparativamente ao modelo mais tradicional, no entanto, acho 

importante que o docente, tenha a oportunidade de escolher e de experienciar 

diferentes modos de operacionalização, colhendo os aspetos positivos de cada 

modelo, iniciando eventualmente um modelo pessoal, aperfeiçoado e ajustado 

às necessidades e conceções de cada professor. De forma alguma, este 

processo veio dificultar ou prejudicar a minha ação como professor estagiário, 

pelo contrário, só beneficiei, com a oportunidade de poder conhecer um modo 

de opalização diferente. Agora, possuo uma apreciação mais ampla e reflexiva 

sobre os diferentes modelos compreendidos. 

 

 

4.3. Planeamento das Unidades Didáticas – Nível Meso  

  As UD’s, caracterizam-se como unidades essenciais e integrais do 

processo pedagógico e apresentam aos docentes e alunos objetivos claros e 

distintos de ensino e aprendizagem (Bento, 2003). Já Metzler (2000), afirma que, 

à medida que o ano letivo progride, torna-se menos complexo e exigente o 

planeamento dos planos de aula de cada UD. Dada o modo de lecionação 

sugerido e aplicado à turma (prática distribuída), houve a necessidade de 

construir todas as unidades didáticas o mais atempadamente possível. Após a 

conclusão das mesmas, tornou-se mais simples e facilitador todo o processo de 

planeamento, regulando e orientando também o desenvolvimento das minhas 

ações.  
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  Ainda antes do primeiro período, as unidades didáticas foram elaboradas 

de acordo com as modalidades específicas a lecionar. Para a sua construção, 

foi considerado um número elevado de variáveis, suportado essencialmente pelo 

MEC de Vickers (1990), mais concretamente no módulo 4, onde é determinada 

a sequência e extensão dos conteúdos. Desta forma, permitiu-me começar a 

primeira fase de aplicação do conteúdo. 

  A modalidade, a avaliação diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF), 

avaliação sumativa (AS), o número e o tempo de cada aula, o espaço recrutado, 

os conteúdos e as funções didáticas, foram os fatores compreendidos para a 

construção e redação de cada unidade didática. A estrutura e respetiva aplicação 

de conteúdos foi também modificada de acordo com a modalidade a lecionar, 

fosse ela coletiva ou individual, uma vez que estas, abarcavam conceções 

diferentes. Exemplo disso, é a situação da modalidade de basquetebol, voleibol 

e badminton, onde foi usada uma abordagem do topo para a base, baseando-se 

no ensino do jogo para a compreensão. A ideia passava por ensinar e 

compreender o jogo dentro do jogo e em situação de jogo, desconstruindo o 

mesmo quando e se necessário sem nunca desvirtuar a sua essência, bem como 

as suas normas e regras. Desta forma, desafia e acentua a necessidade de os 

alunos compreenderem o jogo e fazer da aprendizagem um processo de procura 

de soluções. 

 

  “A avaliação diagnóstica permitiu-me desta forma situar os alunos dentro 

da forma básica de jogo 2 (FBJ2), abordando a modalidade em situação de 

jogo de 3x2 e 3x3, utilizando uma só tabela. A UD, será abordada do topo 

para a base, apoiando-se no ensino do jogo para a compreensão. Vai-se 

ensinar e compreender o jogo dentro do jogo e em situação de jogo, 

desconstruindo o mesmo quando e se necessário sem nunca desvirtuar a 

sua essência, bem como as suas normas e regras. Desta forma, desafia e 

acentua a necessidade de os alunos compreenderem o jogo e fazer da 

aprendizagem um processo de procura de soluções, assegurando também 

a construção de valores eticamente fundados pela promoção do fair play. 

Os conteúdos táticos serão os mais focados. Não quer dizer com isto qua 
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não sejam trabalhados de igual modo. Estes serão trabalhados e 

fortalecidos de forma pontual, durante os exercícios. Prevê-se que, com 

este dinamismo, disponibilize mais oportunidades de exercitação e de jogo, 

incitando a um maior contato com a bola e aquisição de uma maior cultura 

tática e conhecimento do jogo.”  

        

Justificação da UD de Basquetebol 

   

 

  No que diz respeito às modalidades individuais (dança/judo/ginástica), a 

situação altera-se, modificando desta forma todo o método de abordagem, para 

uma lecionação baseada da base para o topo, da qual o foco é direcionado nas 

componentes técnicas de cada modalidade, aumentando de forma progressiva 

e sequencial a sua complexidade, com vista a um resultado e objetivo final, a 

realização de um esquema coreográfico. Como referido acima, a modalidade de 

judo foi baseada em um modelo da base para o topo, uma vez que nesta 

modalidade a técnica é muito importante para uma execução correta de cada 

habilidade motora. Durante as aulas, eram distribuídos uns cartões com as 

habilidades técnicas a desempenhar (anexo 15), facilitando a tarefa do aluno 

durante a aula, uma vez que ao visualizar as imagens, poderia de forma segura 

e autónoma tentar reproduzi-las. Este instrumento, acabou por me ajudar 

também a mim durante a minha ação pedagógica. O uso deste meio de 

comunicação, veio facilitar a organizando dos alunos na aula, dispondo-os por 

pares durante a exercitação. Outro motivo que me levou adotar este instrumento, 

condiz com a necessidade de me lembrar dos gestos técnicos a desempenhar, 

a sua nomenclatura, bem como na sua reprodução. 

 

  “Será maioritariamente baseado num modelo da base para o topo. Por 

tratar-se de uma modalidade individual, onde a técnica é bastante 

importante, para o desenvolvimento e execução correta dos conteúdos. 

Tratando-se esta de uma modalidade onde a execução técnica correta é 

fundamental, sobretudo para salvaguardar a integridade física de todos os 
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envolventes. Onde os conteúdos lecionados serão uma introdução à 

modalidade, pois trata-se do primeiro contacto dos alunos coma mesma. 

Procurando transmitir-lhes os principais valores e caraterísticas, que 

diferenciam o judo das restantes modalidades”. 

 

Justificação da UD de Judo 

 

  Ainda que o processo de construção das unidades didática, seja realizado 

no início do ano letivo, não deixa de ser um instrumento sujeito a alterações e 

readaptações ao longo do tempo, tendo em conta os objetivos propostos e o 

desenvolvimento da turma. Desta forma, incumbiu-me a responsabilidade de agir 

de forma reflexiva, adequando se necessário o processo de E/A às necessidades 

dos alunos, encontrando estratégias e soluções benéficas, para um maior e 

melhor desenvolvimento de competências. 

 

 

 

Figura 1 - Exemplo de uma Estrutura da Unidade Didática (UD) 
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 4.4. Plano de Aula – Nível Micro 

O plano de aula é um documento onde espelha de forma mais minuciosa o 

conhecimento e o planeamento de cada sessão. Bento (2003), refere que, cada 

aula deve conter conteúdos específicos, objetivando todo o processo de E/A. 

Devendo, então, contribuir para a evolução das aprendizagens dos alunos, 

através de orientações, guiando o professor em cada uma das aulas (Metzler, 

2000). Apesar deste autor, caracterizar de certa forma o PdA como um guião e 

apesar de concordar com a elação, penso que, um professor não se deva 

prender ao planeamento deste “guião”, uma vez que, uma planificação, por mais 

cuidada e refletida que seja, muito dificilmente decorrerá como previsto, isto 

porque, numa aula, existem enumeras variáveis que fazem alterar o rumo da 

mesma, por mais que o docente tente antecipar prováveis e inevitáveis 

constrangimentos.  

Tendo em vista a constante elaboração do PdA, ao longo de todo o ano 

letivo, foi essencial a conceção de esquema, onde suportasse todos os as 

características necessárias, facilitando assim à minha orientação e processo de 

E/A dos alunos. Desta forma, os planos de aula realizados, continham o mesmo 

planeamento, perfilhando-se em 3 partes distintas, Parte Inicial, Parte Principal 

e Parte Final. Esta estrutura, continha um cabeçalho com informações gerais, 

permitindo identificar cada aula, cada número de aula, o local da aula, os 

recursos materiais necessário, a unidade didática, as funções didáticas e ainda 

os objetivos (gerais e específicos). Desta forma, o PdA, assume um papel 

importante de orientação, direção e acompanhamento do processo de E/A. Dado 

o modelo de prática distribuída, (MPD) utilizado nas aulas de EF, em que as 

modalidades e respetivos objetivos se reformulam de aula para aula e dentro da 

própria aula, o PdA, tornou-se ainda mais importante e essencial para mim, uma 

vez que, sentia a necessidade de saber de forma muito clara os objetivos gerais 

e específicos de cada modalidade, em todos os momentos. Apesar de a parte 

inicial do PdA, ser alusiva à parte inicial da aula e esta comportar apenas a um 

curto momento da mesma, não deixa de ser importante e fundamental a ação do 

professor neste momento bem como a sua planificação. A esta, dedica-se não 

só ao registo e controlo de presenças, mas também à necessidade de o 



Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

65 

professor situar os alunos quanto aos objetivos e prossupostos da aula. Estes 

momentos são representados como conjunturas mais informais, e o docente 

pode aproveitar para dialogar com os alunos, com a intenção de perceber qual 

o estado de espírito da turma, o nível de predisposição e por vezes, divagar 

sobre assuntos ou temas da atualidade, sem nunca descorar o foco da sua 

atividade. No meu caso, serviu para conhecer, aproximar e construir relações 

mais próximas com os alunos, chegando a entender e posteriormente solucionar 

alguns constrangimentos a evitar durante a sessão. 

  Para além, do domínio emocional, da necessidade informativa e de um 

ambiente mais relaxado, este momento serve também para a realização da 

ativação geral dos alunos, cumprindo com exercícios específicos de acordo com 

a modalidade ou modalidades a lecionar. No início do ano, achei pertinente 

construir e transmitir alguns exercícios base, de acordo com a modalidade 

abordar, com a intenção de nas aulas seguintes, incitar os alunos a participar e 

a dirigir o aquecimento. Ou seja, em todas as aulas, de forma ordenada os alunos 

tinham a oportunidade de demonstrar alguns conhecimentos quanto a ativação 

geral, podendo propor alguns exercícios e acima de tudo liderar a turma de forma 

guiada. A ideia passava pela otimização do tempo de aula, na aquisição de 

rotinas e principalmente na responsabilização dos alunos, estimulando uma 

maior motivação, oferecendo-lhe a oportunidade de se mostrar como parte ativa 

em cada aula.  

A fase principal da aula espelha o planeamento de exercícios específicos 

para a modalidade ou modalidades a desenvolver na aula. É nesta fase que o 

professor seleciona os exercícios mais adequados, focando no objetivo da 

mesma, ao mesmo tempo que leva em conta os apanágios que a turma 

apresenta. A eleição de exercícios nem sempre é fácil. Na minha opinião é 

necessário fugir à rotina, ou seja, o professor deve ser criativo quanto aos 

exercícios propostos. Tem de existir sempre um equilibrio, entre a criatividade / 

exuberância do exercício e a exercitação e consolidação das capacidades dos 

alunos, porque nem sempre a mudança é benéfica na aprendizagem do aluno. 

Ainda assim, tal como referi anteriormente, é pertinente encontrar exercícios 

dinâmicos, criativos e desafiantes. Uma turma motivada é uma turma predisposta 
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na realização da aula, favorecendo o ensino-aprendizagem de cada aluno. A 

complexidade do exercício deve ser ajustada às características dos alunos. O 

professor deve ter a noção de que o aluno deve entender e adquirir os conteúdos 

propostos, modificando o seu planeamento sempre que se justificar. O espaço 

físico da aula, os recursos materiais contidos, as características e nível da turma, 

bem como a predisposição dos alunos em cada aula, possui grande influência e 

importância na planificação do PdA. Considero muito importante a reflexão de 

todas estas particularidades na planificação e construção de cada conteúdo em 

cada aula.  

A parte final do documento é caracterizada pelo retorno à calma, onde os 

alunos procuram restabelecer e baixar os índices físicos, reduzindo a 

intensidade. Aqui também é realizada uma breve reflexão em grupo, quanto aos 

conteúdos abordados, lembrando os discentes quanto aos objetivos da aula 

realizada, ao mesmo tempo introduzimos e fazemos a ponte de ligação para a 

próxima aula. De forma muito natural e descontraída procurei realçar os aspetos 

positivos e negativos da sessão, desde o desempenho dos alunos nos 

exercícios, aos comportamentos menos próprios durante a sessão. Ou seja, para 

além do breve feedback valorativo ou corretivo durante a aula, no final da 

mesma, instiguei na resolução de constrangimentos e na correção de ações 

menos desejáveis.  

Em suma, considero o PdA um instrumento muito útil e essencial, 

orientando a minha ação prática pedagógica da PES. Um PdA bem construído é 

uma mais valia para o sucesso de uma aula, ainda que por vezes não tenha 

fluido da forma como eu idealizava. Admito que, desde o início do ano até meio 

do segundo período, tinha muita dificuldade em desprender-me do “guião”. 

Seguia sempre à risca o PdA, colocando-o por vezes à frente da turma. Sentia-

me mais seguro em fazer cumprir o plano, que por vezes não percebia que os 

alunos eram quem realmente mandavam nos momentos e nos exercícios 

propostos. Ou seja, durante as aulas, ignorei as dificuldades e constrangimentos 

dos alunos. O meu foco era colocar em prática o plano de aula, não tendo a 

noção que determinado exercício ou conteúdo teria de ser ajustado ou até 

alterado dada as características da turma ou do aluno. No início, era difícil gerir 
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tudo, eram imensas as tarefas e cuidados que como professor tinha de dar 

atenção. Desta forma, o PdA, veio trazer alguma tranquilidade e segurança. Por 

outro lado, veio prejudicar a minha ação, chegando a ser um “documento 

sombra”, onde quer que eu fosse ele vinha atrás. A ordem de exercícios, as 

componentes críticas, objetivos, tempos de instrução e tempos de exercitação, 

estavam tão explícitos no PdA, que fiquei por algum tempo bastante dependente 

deste documento. Com o decorrer do ano letivo, fui desprendendo-me da 

necessidade de o ter comigo, adquirindo novas competências e capacidades na 

gestão, orientação, controlo e modificação dos exercícios, colocando desta vez 

em primeiro lugar as necessidades da turma. Esta é a prova que a errar também 

se aprende. Na minha opinião, o professor não deve ver o PdA como documento 

obrigacionista, mas sim como um esboço modificativo sobre os objetivos da aula. 

Não basta cumprir o PdA, percebi que como professor tenho de ser sensível a 

todos os momentos e a todos os constrangimentos. Tive de refletir a ação e 

sobre a ação, de forma a solucionar, modificando alguns exercícios de forma a 

que os alunos chegassem a um melhor entendimento.  Contudo, o PdA não deve 

ser desconsiderado, mas sim visto como um instrumento orientador, informativo 

e essencial. O professor deve abarcar um papel refletivo sobre a prática do dia 

da aula, mas de todas as aulas até ao momento lecionadas.  

 

 
Figura 2 - Exemplo de uma Estrutura de Plano de Aula (PdA) 
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4.5. Otimização de Tempos e Rotinas     

  De forma a rentabilizar e otimizar o tempo de aula, facilitando desta forma 

a gestão e organização de toda a sessão, defini no início do ano letivo, algumas 

normas e regras, das quais considero indispensáveis e determinantes para a 

criação e desenrolar da aula. Dada a curta e efémera carga horária, é pertinente 

definir e adquirir comportamentos rotineiros, de forma a potencializar a 

exercitação física e consequente aprendizagem dos alunos. Na minha opinião, 

esta forma de agir não deve ser vista como um encargo protocolar, rígido e 

formal. Contudo, defendo a presença de respeito e consideração sobre todo o 

trabalho e preocupação do docente na planificação de uma aula.  

  Defini então que, após o soar da campainha na escola, os discentes 

teriam permissão para se equiparem e 10 minutos para comparecerem junto do 

seu professor. Ao que por algum motiva não pudessem realizar a aula, era lhe 

pedido que estivessem munidos de calçado apropriado tendo em conta o meio 

envolvente da aula. Após estas diretrizes, os alunos deveriam aguardar no local 

estipulado, respeitando a chegada do professor. Desta forma, e se todos os 

alunos respeitarem os tempos estipulados para o início da sessão, não por mim, 

mas pela instituição, fará com que o tempo seja mais proveitoso.  

  No início da sessão é confirmada a presença dos alunos. Posteriormente 

a esta fase, os alunos são informados sobre os conteúdos e objetivos a realizar 

na aula. Sempre que o docente tiver de se ausentar da aula, os discentes terão 

que permanecer no mesmo local, à exceção de uma possível convocação por 

parte do professor, devendo este reunir-se o mais rápido possível. 

  A fase inicial da aula, dá lugar à realização da ativação geral, orientado 

por um aluno, sendo esta tarefa rotativa. Durante a sua execução, os alunos 

tinham de honrar e acautelar a sua atividade, prevenindo possíveis lesões ou 

outro tipo de constrangimentos. Esta, revelou ser boa forma de incluir e incentivar 

o aluno na aula e de otimizar o tempo da mesma. Ou seja, no início do ano letivo, 

tive o cuidado e o objetivo de fornecer aos alunos um vasto leque de exercícios, 

no sentido de aulas mais tarde, estes demonstrarem não apenas os 

conhecimentos adquiridos na ativação geral, mas também, na forma organizada 

e facilitadora de disposição dos alunos no terreno, dando início ao aquecimento. 
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Esta ação revelou ser muito importante e essencial, otimizando bastante o tempo 

entre a fase de instrução e exercitação. 

  Outra regra e rotina adquirida, diz respeito ao término da aula, onde esta 

seria apenas permitida, com a autorização do professor e quando o material 

estivesse corretamente organizado e arrumado no local pretendido. Quanto aos 

recursos materiais, competia à turma toda o transporte e arrumação do mesmo. 

  O cumprimento destas diretrizes, tornou mais fácil as questões de gestão 

inerentes à aula, maximizando a minha intervenção na instrução e na ação 

prática dos alunos. É certo que este processo levou o seu tempo até ser 

adquirido, ainda assim, após muita insistência e várias chamadas de atenção, 

os alunos de uma maneira geral, compreenderam e aceitaram as normas 

estabelecidas, permitindo uma maior rentabilização do tempo de aula. 

 

 

4.6. Fase da Comunicação            …” a voz… e a inclusão do aluno” 

  Comunicação, advém do latim communicatio de communis = comum, 

significa a ação de tornar algo comum a muitos. É a fase em que um individuo 

estabelece uma ligação de pensamentos com outro individuo para outro, com o 

objetivo de informar, persuadir ou divertir. A forma de como o professor de EF 

comunica com os seus alunos, é importante e muito decisiva na eficácia de 

entendimentos que os alunos adquirem (Rosado & Mesquita, 2009). Durante 

uma comunicação qualquer individuo pode comportar-se com diferentes atitudes 

comunicacionais. Atitude passiva, atitude manipuladora, atitude agressiva e 

atitude assertiva, são algumas das diferentes formas de comunicar, podendo 

estas ser verbais ou não verbais. O olhar, a postura, os gestos, as expressões 

faciais e até a acentuação da voz são formas distintas e complementares de uma 

comunicação eficaz. Cada olhar ou expressão corporal pode significar e 

evidenciar o nosso estado emocional, como a alegria, tristeza, surpresa, medo, 

fúria etc. O olhar é um sinal de interesse e a quantidade e o tipo de olhar diz-nos 

algo sobre o tipo de relações entre duas pessoas. As mãos são a parte do nosso 

corpo, que mais comunicam, colocando-se apenas atrás das expressões faciais. 

O comportamento motor que um individuo exibe em um determinado momento, 
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reflete o seu estado de espírito em relação ao momento ou ao outro individuo. A 

aparência pessoal, oferece uma primeira impressão de quem comunica, o nosso 

estilo, o nosso estatuto socioeconómico, a nossa forma de ser, até porque nós, 

humanos que somos, temos a tendência de catalogar determinadas pessoas, 

tendo em conta, a atitude ou aparência demonstrada. Como professores ou 

emissores da informação, temos de ter um especial cuidado na forma como nos 

expressamos.  

 

 

 4.6.1. Instrução 

  Como professores estagiários e futuros profissionais educativos, devemos 

então ser conscientes no tipo de abordagem e mensagem a enviar. Devemos 

praticar e encontrar soluções na resolução de algum constrangimento e acima 

de tudo sermos sempre nós próprios. Desta forma, toda a instrução bem como 

todos os domínios associados à mesma, mostraram-se essenciais durante a 

PES, de modo a permitir aos alunos entenderem as distintas matérias, ações, 

comportamentos, bem como todos os feedbacks contidos em cada sessão. A 

fase de instrução no âmbito da educação, diz respeito à comunicação entre 

professor e aluno. Segundo Metzler (2000), a maior parte da informação que o 

professor transmite, tem o objetivo de adicionar algo ao processo de E/A dos 

alunos. Esta mensagem de cariz instrutória, podes ser exibida em qualquer 

momento do processo de E/A. No meu caso, procurei transmitir toda a 

informação, relativamente aos conteúdos, objetivos e componentes críticas de 

uma forma simples, clara e curta. Desde o início do ano que me apercebi, que 

se a mensagem a transmitir for demasiado grande e demorada, com o tempo 

perco a atenção de todos os alunos. Por isso, desde logo tentei ser sempre o 

mais rápido e preciso recorrendo a uma linguagem familiar, sem nunca descurar 

alguma da informação. Aqui a utilização de palavras-chave revelou ser 

fundamental. Ainda assim, talvez pela necessidade e ténue experiência docente, 

acabava por divagar e explicar uma e duas vezes, isto porque, no início do ano 

letivo, nem sempre os alunos compreendiam o exercício ou a natureza do 

mesmo, apesar de existirem enumeras variáveis explicativas para o insucesso 
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da mensagem, desde a novidade do contexto, atenção dos alunos, o nervosismo 

do professor ou a perda de informação relevante por parte do emissor. Existiram 

momentos mais demorados como foi o caso das primeiras aulas de algumas 

UD’s, utilizei a o recurso a materiais audiovisuais sobre a UD a lecionar. Este, 

também serviu para dinamizar e marcar a diferença quanto à introdução e 

apresentação de novos conteúdos. Foi também um modo de motivar e cativar 

os alunos para o início de cada modalidade. 

  

  “(…) Em colaboração com o NE, optamos por iniciar esta unidade didática 

com recurso a uma breve apresentação sobre a modalidade em um espaço 

designado para tal. Com o auxílio a algumas imagens e vídeos este método 

revelou ser uma mais valia, proporcionando aos alunos uma melhor 

compreensão e entendimento sobre a modalidade a lecionar. Esta forma 

de abordagem, revelou ser benéfica, tendo em conta a predisposição dos 

discentes. Foi notória a diferença de atenção por parte dos alunos ao verem 

imagens ao invés de existir apenas a instrução do professor. Será 

pertinente a sua repetição, quando assim se justificar a sua utilização, seja 

pela intenção de cativar e motivar os alunos ou pela complexidade da 

modalidade, tornando mais simples e explicativa a abordagem à mesma.”  

 

 Reflexão da aula nº 23 e 24 – 25/10/2019 

  

  Quanto às tarefas de aprendizagem, Rink (1993), diz que o objetivo da 

mensagem é mostrar aos discentes o seu próprio significado, atribuindo a 

importância necessária quanto à organização e objetivos da unidade didática. 

Esta detém 5 domínios importantes para a explicação de cada tarefa, a primeira 

diz respeito à obtenção da atenção dos alunos, a segunda, faz alusão a uma 

apresentação clara da mensagem atribuir, o terceiro domínio diz respeito à 

escolha do melhor método de comunicação. Selecionar e organizar palavras-

chave, são relativas ao quarto domínio. Por último, vem o domínio da sequência 

dos conteúdos e organização das tarefas. Tive um especial cuidado de recorrer 

a imagens, videos e se necessário demonstrar pessoalmente alguma das 
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habilidades motoras propostas. Um dos grandes conselhos por parte do PC diz 

respeito ao comprometimento do professor na realização de alguma habilidade 

motora. Ou seja, o PC, aconselhou a não realização de qualquer atividade, se 

esta, não for completamente dominada por nós, para não sairmos ridicularizados 

ou desconsiderados durante a nossa atuação.  

   

 

4.6.1.1. Demonstração 

  Na demonstração de habilidades motoras mais simples ou complexas, e 

para evitar qualquer tipo de constrangimento pessoal, solicitei a colaboração de 

alguns alunos. Esta seleção, por vezes era de forma aleatória, oferecendo ao 

aluno o puder de intervir de forma voluntária. Por outro lado, selecionava os 

alunos de acordo com o maior nível de aptidão na realização de um exercício 

específico, aproveitando também para corrigir aspetos técnicos e explicar as 

componentes críticas. Desta forma, ajudou os alunos no processo de 

observação e compreensão do conteúdo, permitindo à turma manter o foco sobre 

aquilo que pensava ser mais relevante na execução do exercício. De acordo com 

a minha ação, o PC, evidenciou alguns aspetos positivos e outros dos quais 

deveria trabalhar mais. Pela positiva, destacava-se a boa presença, a boa 

acentuação da voz (entoação) e a forma célere de como apresentava os 

conteúdos ainda que por momentos perdesse de forma errónea alguma 

informação. Pela negativa, talvez pelo nervosismo e inexperiência, existiu a 

perda de alguma informação, a carência de emoção e a constante inquietação 

corporal. Embora houve-se muito a compreender, aceitar e a trabalhar, com o 

desenrolar da atividade, acabei por adquirir a confiança necessária para 

conseguir crescer e desenvolver a nível profissional.  
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4.6.1.2. Questionamento 

  O questionamento, foi também uma estratégia encontrada e muitas vezes 

utilizada nos momentos de transmissão do conteúdo. Rosado e Mesquita (2009), 

dizem que, os professores utilizam muitas vezes o método de questionamento, 

com o propósito de perceber se os discentes entenderam ou não o que foi dito 

no início da instrução. Rink (1993), remete-nos para o mesmo, afirmando que, 

depois de informar os alunos, sobre os objetivos e ações pretendidas em uma 

determinada tarefa, o professor deve então interrogá-los, no sentido de perceber 

se a mensagem foi bem entendida.  Após questionar os alunos quanto à 

compreensão da tarefa solicitada e estes confirmarem a sua interpretação, por 

vezes, existiam momentos em que era necessário interromper o exercício, de 

forma a esclarecer mais uma vez as dúvidas. Verifiquei então, que os alunos não 

eram totalmente honestos, quando questionados sobre dúvidas ou sobre a sua 

interpretação. Dada a atitude geral da turma, decidi alterar um pouco a estratégia 

e aplicando-a de forma aleatória e individual após a minha instrução. Consegui 

então, obter uma maior atenção dos alunos, pois estes, sabiam que no final da 

instrução, poderiam ter que explicar ou ser questionados sobre o pretendido. 

Adquiri assim, uma maior rentabilização e eficácia de compreensão durante o 

tempo de aula, evitando sucessivas paragens. 

 

 

 4.6.1.3. Feedback Pedagógico 

  O feedback pedagógico, evidenciou-se pela enorme panóplia de formas 

representativas, sendo este bastante útil, importante e essencial, assumindo 

proporções de cariz descritiva, prescritiva, interrogativa ou avaliativa. Rink (1993) 

caracteriza o feedback pedagógico, como ação propositada do professor, com o 

objetivo de transmitir ao aluno informações sobre o seu desempenho em uma 

tarefa específica. Desta forma o discente, consegue também controlar a ação e 

desempenho dos alunos nas tarefas, bem como a sua motivação, provocando 

uma melhoria significativa das suas capacidades. Esta forma de comunicar com 

os alunos, é vista como uma estratégia pedagógica, sendo esta essencial no 

processo de E/A dos mesmos (Rosado & Mesquita, 2009). 
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4.6.1.4. Feedback Prescritivo 

  O FB descritivo é utilizado para informar os discentes sobre ações 

técnicas desempenhadas em um determinado momento, enquanto que, o 

feedback prescritivo, oferece indicações com o objetivo de corrigir e melhorar as 

ações dos alunos em determinadas tarefas Rosado e Mesquita (2009). Rink 

(1993), diz que, o FB interrogativo auxilia o professor no processo de estimulação 

cognitiva dos seus alunos. Se este método for bem-intencionado, o aluno, 

consegue chegar a um conjunto de entendimentos sobre o seu desempenho 

prático, compreendendo o motivo e as correções necessárias. O FB avaliativo é 

aplicado quando o professor tem o objetivo classificar o desempenho do aluno 

na tarefa. No que concerne à minha atuação neste domínio, assumo que no 

início do ano letivo, utilizava o FB contendo uma linguagem muito própria, 

recorrendo apenas a palavras-chave especificas, que só quem está ligado ao 

mundo desportivo compreende o significado das mesmas. Este problema foi 

identificado quando alguns alunos, por várias vezes, responderam após um FB, 

dizendo, (e.g. agora em português). Na minha cabeça, não conseguia perceber 

onde estava o erro e como seria possível o público alvo não entender a 

mensagem, uma vez que para mim, não passava de uma mera normalidade. 

Ainda assim, adequei a minha linguagem verbal, não somente à idade, mas 

também, de maneira a que estes entendessem o seu significado.  

  Aula para aula, a minha confiança e capacidade de intervenção 

emergiram e com elas, os feedbacks tomaram contornos mais significativos e 

benéficos na aprendizagem do aluno. Foram várias as situações em que o FB 

era utilizado. O questionamento mais uma vez, era usado como forma de 

aprendizagem, interrogando o aluno sobre o seu desempenho na ação, formas 

de correção e melhorias de gestos ou ações técnicas e táticas. Garantindo 

sempre que o aluno tinha compreendido e assimilado a informação e ação 

desejada. Uma preocupação minha enquanto professor, é não desconsiderar o 

aluno e tão pouco ridicularizar. Uma vez que, o exemplo e ação desempenhada 

pelo aluno, ou correção resultante de um FB inusitado e fora de tempo, pode 

levar a que este não se sinta bem com ele próprio, com a aula, com o professor 

e principalmente com a disciplina de EF. Desta forma procurei ter em atenção ao 



Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

75 

tipo de feedback e ao momento do feedback, salvaguardando o aluno bem como 

a sua motivação e predisposição. 

 

4.6.2. Inclusão dos alunos na aula 

  Em relação à inclusão do aluno na aula, mais concretamente na instrução 

da mensagem, o MED, sem dúvida que veio auxiliar no desenvolvimento deste 

processo. Permitiu desse logo a troca de informação entre professor e os 

capitães e a instrução que cada um deles, teria de transmitir à sua respetiva 

equipa, sobre as tarefas, objetivos e componentes críticas a transmitir. Apesar 

de alguma liberdade dada aos alunos no início da aplicação do MED, quanto à 

tarefa dos capitães, achei por bem, guiar os discentes, uma vez que alguns 

capitães perdiam informações importantes e compreendiam a mensagem de 

forma muito diferente dos demais, resultando na compreensão e execução de 

tarefas distintas. Para solucionar este constrangimento, procurei auxiliar o 

capitão de cada equipa, com a introdução de mais um elemento de cada equipa, 

de forma a aumentar a capacidade de retenção e reprodução da informação. 

Caso se justificasse, ainda existia um auxílio e complementar de informação por 

parte do professor. 

 

 

4.7. Intervalo: Mais um Contributo na Relação Pedagógica entre o Aluno e 

Professor 

  No desempenho da ação docente, é regular a obtenção de enumeras 

elações no que concerne aos diferentes domínios presentes no ceio educativo. 

Uma dela e muito importante, diz respeito ao intervalo. Pessoalmente caracterizo 

o intervalo numa escola, como uma separação temporal entre dois momentos, 

neste caso entre duas aulas de disciplinas diferentes ou porventura iguais. No 

entanto a sua conjuntura vai muito além da sua simples definição. Existem várias 

ações comportamentais, das quais podemos realizar de forma aproveitar este 

curto espaço de tempo. Estas ações convergem na intenção e desejo de cada 

individuo. Na escola, existem de forma muito ativa três grandes agentes de 

socialização, os alunos, os docentes e o pessoal não docente. Cada agente 
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educativo, dependendo do seu encargo e função, aproveita o intervalo da forma 

como deseja ou que lhe permitam que assim o concretize. No entanto, cada 

individuo, de uma forma geral, acaba por despender este tempo da forma como 

pretende, compreendendo e respeitando sempre as normas e regras da 

instituição. Muitas pessoas, não refletem, nem concedem a devida importância 

a estes momentos. A verdade é que são nestes momentos, que todos os agentes 

educativos deveriam aproveitar para integrar e fomentar uma maior e melhor 

relação entre eles. Como professor, testemunho vários episódios quanto ao 

aproveitamento desta conjuntura, no sentido de conhecer, compreender e 

descobrir mais acerca dos interesses, objetivos e constrangimentos seja dos 

alunos, dos professores ou funcionários da escola. O objetivo é apenas um, ou 

seja, gerar aproximação. É fascinante a diferença de abordagens, bem como a 

disponibilidade dos alunos após alguns momentos mais informais. A construção 

de uma relação de confiança, por vezes, inicia-se nestes pequenos momentos 

de descontração. No desempenho da atividade docente, o professor tem de 

saber gerir relações. O professor não pode, de forma alguma, negligenciar o 

cargo que ocupa, respeitando sempre as regras e limites associados. No 

entanto, e concordando com a afirmação e constante sugestão do PC, em que 

apela ao bom senso e à importância de nos colocarmos do lado do aluno. 

Analisar o contexto na perspetiva do aluno. 

  Como responsável pela turma residente, do AESAS, o intervalo para mim, 

revelou ser muito proveitoso e benéfico. Não digo que tenha sido fundamental e 

o fator principal, no entanto foram nestes momentos, que consegui estabelecer 

um contacto mais informal com os meus alunos. Notei um maior desbloqueio 

emocional e um à vontade diferente daquele que se fazia sentir durante as aulas. 

Colocar-me do lado deles, falar com eles, perceber de forma individualizada os 

seus gostos, os seus interesses, os seus objetivos e os seus problemas, fez com 

que eles começassem a respeitar mais, não apenas nas aulas, mas também o 

seu professor. A intenção sempre foi mostrar aos alunos, que como professor 

não estava lá apenas para dar aulas, mas que também podiam contar comigo 

independentemente da situação. E assim foi, aos poucos, os alunos expunham-

se, dando-se a conhecer. Foram vários os momentos em que deixamos de lado 
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o contexto normal e formal de sala de aula, para o um contexto informal, mas 

sempre controlado. 

  Sem dúvida que o intervalo, teve um grande impacto na minha integração. 

O meu comportamento enquanto professor não era tão rígido, assertivo e 

preocupado. Progredimos e aprendemos em conjunto. É sem hesitação que 

afirmo, que o intervalo, é mais uma importante componente na promoção de 

relações, independentemente da função ou cargo que se ocupa. É um curto 

espaço de tempo que, quando bem aproveitado, demonstra ser uma mais valia 

na resolução de muitos dos possíveis e inevitáveis constrangimentos da vida de 

um profissional educativo. 

 

 

4.8. Modelos de Ensino    …” opções…estratégias…e caminhos”  

Modelo de Instrução Direta – (MID) 

  O princípio do ano letivo, existem sempre, no âmbito da nossa gestão, 

organização, planeamento e restantes ações profissionais, várias conjeturas das 

quais influenciam as nossas escolhas e decisões. Tendo em conta as limitações 

profissionais, a fase embrionária da minha formação e a novidade contextual do 

estágio, estas, levaram-me a adotar comportamentos mais cómodos e seguros. 

Desta forma, a seleção e a implementação do modelo de instrução direta (MID), 

no primeiro período, em todas as unidades didáticas, foi a que, no meu entender 

me garantiu mais conforto, uma vez que este paradigma, caracteriza-se por 

colocar o docente no centro do processo e nas decisão tomadas, durante o E/A 

dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011). Este modelo oferece vários benefícios, 

abordando as progressões pedagógicas de uma forma mais organizada e  eficaz 

nos alunos com uma aprendizagem mais perlongada (Rosenshine & Stevens, 

1986). Durante a fase inicial da minha prática pedagógica recrutei este modelo 

de ensino, tornando-se importante e essencial para toda a turma, uma que vez 

que, a UD de judo os alunos, não apresentavam qualquer conhecimento ou 

vivência com a modalidade em questão. Para além desta particularidade, a turma 

também não se encontrava preparada para trabalhar de forma tão autónoma, 

considerando a modalidade em questão. Desta forma, os exercícios propostos 
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foram organizados, e exercitados de forma progressiva, aumentando também, o 

período de exercitação dos alunos. Em suma, a utilização desta estratégia, 

acabou por me auxiliar no processo de gestão e aplicação em cada aula, uma 

vez que este, permitiu-me controlar melhor o tempo de cada exercício, instrução 

ou feedback. Todavia, o formato e o foco destas aulas centravam-se em mim, ou 

seja, este modelo exigiu mais de mim ao nível da qualidade de demonstração e 

conhecimento dos conteúdos, resultando em uma prévia e exaustiva 

investigação sobre a modalidade. 

 

 

Modelo de Educação Desportiva – (MED) 

  No 1º período decidi aplicar o modelo de instrução direta nas UD de 

ginástica, dança, voleibol, basquetebol, badminton e judo, no entanto o 2º 

período veio trazer um modelo de aplicação diferente, incorporando o modelo de 

educação desportiva (MED) em algumas unidades didáticas. Com o MED, 

conseguimos atribuir um cunho efetivo e social à aprendizagens dos alunos, 

perspetivando-se como uma boa alternativa ao modelo de ensino mais 

tradicional (Graça & Mesquita, 2006). Os mesmos autores relatam ainda que, 

neste modelo estão incluídos três domínios essenciais, competência desportiva, 

literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto. Mesquita (2012) refere que, 

este processo de E/A, faz com que o foco recaia sobre o discente, durante as 

suas ações práticas, podendo ainda, melhorar o clima sentido na aula. O MED 

solicita fundamentos do modelo de aprendizagem cooperativa, que resulta em 

uma cooperação entre os alunos, estimulando a sua responsabilidade e 

capacidade de trabalhar em equipa na realização das tarefas propostas. Uma 

vez que os alunos, de um modo geral, se queixam que as aulas atualmente são 

monótonas e que os professores desconsideram a participação ativa na ação, 

planificação, intervenção e responsabilidade nas aulas, considerei então o uso 

de um modelo alternativo em detrimento do modelo que vigorava no primeiro 

período (MID). A utilização deste modelo não foi apenas pela sua diversidade e 

experiência de contexto, mas também pela necessidade de colmatar alguns 

comportamentos menos próprios por parte de alguns alunos, pretendendo 
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também aumentar os índices de motivação na aula. Desta forma, implementei o 

MED, de forma a experimentar se a solução seria ou não viável para resolução 

destes constrangimentos. Siedentop (1987), diz que as particularidades como a 

afiliação, a época desportiva, o registo estatístico, a competição formal, a 

festividade e por fim o evento culminante, substituindo desta forma as aulas por 

uma espécie de época desportiva. Este modelo, comporta ainda a criação de 

equipas, cujo elementos possuem responsabilidades distintas referente a cada 

tarefa a desempenhar. Estas tarefas podem designar-se de treinadores, árbitros, 

juízes de mesa, capitão entre outros. Desenvolvi ainda, um manual de apoio para 

as modalidades a abordar, pois nem todas as modalidades seriam lecionadas 

com o suporte deste modelo. As unidades didáticas que constaram neste projeto 

foram, o badminton, o voleibol e o basquetebol. O manual continha informações 

e indicações, evidenciando como as mais importantes, as regras de jogo, as 

explicações quanto às funções a desempenhar, o regulamento do torneio a 

desenvolver e ainda as fichas de observação, classificação e boletim de jogo (ver 

anexo 10).  

  Foi então proposto a construção das equipas, agregando como primeira 

tarefa ao mesmo tempo que se apelava à criatividade e à autenticidade de cada 

grupo de trabalho, a elaboração de um o nome, lema, grito e símbolo (Tabela 6). 

Durante esta tarefas os alunos mostraram-se empolgados e criativos, levando a 

tarefa para a sua casa, com a intenção de a refinar. Posteriormente, cada grupo 

de trabalho, partilhou com a restante turma, as ideias desenvolvidas, atribuindo 

desta forma o seu cunho pessoal ao manual da sua equipa (anexo 9), ou seja, 

cada equipa ficaria assim responsável pelo seu próprio documento. Durante as 

aulas, estavam ainda expostas várias tabelas de classificação (anexo 12) e 

apreciação das várias equipas (anexo 11), onde todas as aulas, os alunos 

poderiam situar-se quanto à sua classificação, realizar o registo da sua atividade 

e avaliar o processo de gestão e organização das equipas adversárias. 

 

 

 

 



Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

80 

Equipa Cor Lema Grito Símbolo 

COMPETITIVOS SC Preto 
Um por todos e 

todos por um. 

Quem nós somos?! Competitivos, 

competitivos, competitivos!! O que 

é que nós queremos?! Ganhar, 

ganhar, ganhar!!  

OS SMURFS Azul 

Não deixes para 

amanhã o que 

podes comer 

hoje. 

1, 2, 3 SMURFS! 

 

SNOW SHEEPS Branco 

As ovelhas, 

andam como um 

rebanho, assim 

como as equipas 

vencedoras. 

Som de Ovelhas 

(mééé) 

 

SANGUE BOM Vermelho 

O segredo de um 

grande sucesso 

está no trabalho 

de uma grande 

equipa. 

Vamos dar o quê? Sangue! 

 

Tabela 5 - Equipas MED 

   

  A utilidade deste modelo ao nível da motivação, não foi totalmente eficaz, 

uma vez que, nem todos os alunos estavam empenhados e interessados neste 

modelo de ensino. Já no que diz respeito à resolução de comportamentos 

desviantes, demonstrou ser uma mais valia, uma vez que dada a conjetura deste 

modelo, permitiu modificar o foco dos alunos, responsabilizando e modificando 

a atitude destes para o sentido da competição.  Não culpabilizo o modelo, porque 

o modelo não ensina, o professor é que é responsável por fazer acontecer. Na 

minha ação pedagógica, não consegui retirar e apropriar-me da melhor forma 

quanto aos benefícios deste modelo ao nível da gestão e organização. Durante 

as aulas os atrasos na organização dos alunos na tarefa eram constantes, fosse 

na escolha dos papeis a desempenhar, ou outra tarefa inerente. Esta 

particularidade seria normal numa fase prematura, uma vez que este modelo, 

bem como todas as tarefas que responsabilizam cada aluno seriam uma 

novidade. O que não é normal é aula após aula, o comportamento manter-se, 

sem se conotar qualquer tipo de esforço para melhorar. Esta abnegação fez com 

que os restantes colegas de equipa perdessem a motivação que detinham, uma 
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vez que, quando solicitados, os alunos que causaram este constrangimento não 

se comprometeram a dar o seu melhor, prejudicando a equipa quanto ao seu 

desempenho e consequentemente pontuação. Penso que existiram vários 

problemas associados. Um diz respeito aos alunos, por estes não se 

encontrarem preparados para desempenhar cargos de maior responsabilidade, 

fosse pelo medo de errar ou pela complexidade da tarefa. O comportamento 

observado, em conjunto com o desinteresse de grande parte da turma, levou-me 

a sentir frustrado e insatisfeito. Desta forma, decidi então modificar um pouco o 

rumo. Optei por intervir mais, retirando alguma responsabilidade às equipas, 

cooperando na sua intervenção e instrução. Auxiliei também, o capitão de cada 

equipa, com mais um membro, com o intuito de agilizar, acelerar e assegurar 

toda a transmissão de informações aos restantes membros de equipa, intervindo 

também no reforço de algum conteúdo sempre que necessário. Simplifiquei 

ainda os boletins de jogo de cada modalidade, de forma a que os alunos que 

desempenhassem a tarefa de árbitro de mesa, conseguissem preencher de uma 

forma mais simples e clara, acelerando o processo. 

  Com estas mudanças, consegui descortinar uma diferença de atitude, os 

alunos estavam mais capazes, a turma exercitava durante mais tempo os 

exercícios propostos, os alunos que desempenhavam os cargos estavam mais 

rápidos e agilizados com o processo, ou seja, existiu uma melhoria significativa 

quanto ao processo organizacionais da aula. Em suma, penso que o grande fator 

e principal erro cometido ao início, foi a subcarga de informação, tarefas, 

responsabilidades e obrigações dadas aos alunos. À medida que fui retirando 

algum peso a estes, a diferença foi logo notória.  

  É uma realidade que a utilização do MED é muito trabalhosa e custosa no 

princípio da sua construção e que na hora de colocar em prática torna-se mais 

branda e menos desgastante. Foram dias exaustivos na construção deste 

modelo, para quando chegasse o momento corresse tudo da melhor forma, 

tendo em conta a envolvência que este modelo oferece. O que consta, é que os 

alunos criticam a escola e professores quanto à falta de dinamismo nas aulas, 

`inclusão do aluno no processo de E/A, mas quando os professores oferecem 

estas oportunidades, são rapidamente descartadas pelos alunos. O PC aferiu 
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que, “os alunos têm o rei na barriga”, ou seja, estamos numa fase do mundo 

moderno em que os alunos estão habituados a ter tudo, a que façam tudo por 

eles, sem lhes exigir qualquer tipo de esforço ou responsabilidade e só quando 

lhes retiramos algo é que conseguem e sabem dar valor. No momento em que, 

a minha forma de aplicação do MED, não estava a resultar em experiências 

positivas, tendo em conta os meus objetivos e perspetivas, provocou-me de certa 

forma um sentimento de tristeza e de surpresa, porque as minhas expectativas 

na aplicação deste modelo juntamente com toda a dedicação e devoção 

colocada neste projeto eram muito elevadas, pensando sempre que seria uma 

experiência muito positiva na vida dos alunos, uma vez que muitos dos alunos, 

nunca mais terão hipótese de experienciar qualquer tipo de momento 

semelhante a estes.  

 

“No lugar deles, seria um aluno muito empenhado e felizardo por poder 

trabalhar sobre este modelo. Mais uma vez, após pequena e curta reflexão 

com o PC e NE, entendi que o sentimento era sobre mim e não sobre os 

alunos. Eu gostaria porque sempre me dediquei ao desporto, ou seja, era 

do meu interesse participar. Mas nós, humanos, somos uma raça muito 

complexa, onde existe gostos e interesses distintos. E é isto que eu tenho 

de entender, ainda que me custe a perceber como é que é possível existir 

pessoas completamente desinteressadas no que diz respeito ao desporto. 

E que apesar de todos os esforços, palavras e ações de motivação, se o 

aluno não quiser cooperar, nunca conseguirei contrariar esse desejo. Ainda 

assim, o controlo da aula foi garantido, mesmo que os níveis de motivação 

e predisposição não fossem os mais esperados.” 

Reflexão da Aula nº 57 e 58 – 17/01/2020 

 

 

Aprendizagem Cooperativa (AC) 

   

  A AC é um modelo de E/A, da qual emprega vários grupos de trabalho de 

duas ou mais pessoas durante qualquer atividade. Durante a realização das 
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tarefas, os alunos são responsáveis por ajudar os seus pares, recorrendo a 

diversas atividades, proporcionando uma melhor compreensão sobre as 

matérias de ensino (Lopes & Silva, 2009). É um modelo que possibilita o trabalho 

em equipa, onde todos os alunos saem beneficiados pelas aprendizagens e 

crescimentos, na participação e no cooperar das tarefas havendo assim uma 

valorização social (Dyson & Casey, 2016). Apoiado na afirmação anterior, 

apliquei este modelo à turma no 2º período em algumas aulas da modalidade de 

ginástica, por sentir que poderia ser um desafio e pela oportunidade de 

experimentar mais um modelo diferente. Desta forma, aproveitei as equipas 

provenientes do MED, e atribui a tarefa de capitão de equipa aos grupos de 

trabalhos. Estes poderiam eleger de forma autónoma o seu capitão, com a única 

condição de o mesmo aluno repetir a tarefa por duas aulas consecutivas, ou seja, 

a tarefa teria de rodar por toda a turma, de forma a que todos os alunos possam 

orientar e liderar o seu grupo de trabalho. O objetivo de cada grupo de trabalho 

passava por exercitar os exercícios propostos pelo professor e elaborar um 

esquema gímnico, apoiando-se nos exercícios realizados ao longo das aulas e 

ainda nos documentos ilustrativos, fornecidos pelo professor (anexo 14). Estes 

tinham de cooperar, e ajudarem-se mutuamente na planificação, construção e 

correção das habilidades motoras de cada esquema coreográfico. Este 

processo, exibia não apenas o poder da criatividade de cada aluno, mas também 

o poder de observação e correção das componentes críticas de cada exercício. 

Após a sua conclusão, este esquema seria apresentado à turma e ao professor, 

como mais um elemento avaliativo do processo de E/A. 

  O início era promissor, no entanto, algo não corria como o esperado. Os 

discentes mostravam-se demasiado estáticos e distantes do objetivo principal. 

De forma a motivá-los, pensei em colocar música ambiente, em que cada aluno 

de forma organizada, poderia solicitar ou até mesmo de forma autónoma 

escolher a música. A mudança na motivação era evidente, no entanto o foco era 

apenas nas músicas e não no objetivo principal suprarreferido. Após conversa 

informal com o PC, percebi que mais uma vez tinha caído no erro de 

responsabilizar em demasia os alunos. Para além disso, percebi que apesar de 

as equipas terem um capitão de equipa, tanto os capitães como os seus colegas, 
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precisavam de uma maior intervenção do seu professor. Assim, assumi mais o 

controlo da aula, onde a minha ação pedagógica resultava em um maior 

feedback, uma constante orientação e condução dos objetivos propostos. Desta 

forma, consegui uma ligeira mudança de atitude, onde alguns alunos já 

demonstravam as suas competências durante as aulas de ginástica, 

desenvolvendo todos os objetivos. 

 

 

Modelo de ensino de jogos para a compreensão (EJpC) 

  O modelo de ensino para a compreensão, tem a intenção de desenvolver 

as habilidades básicas do jogo, ao ensino das técnicas isoladas, enquanto que 

desenvolve a capacidade de jogo através da compreensão tácita do mesmo. A 

ideia é deixar de ver o jogo como um momento de aplicação de técnicas, para 

passar a vê-lo como um espaço de resolução de problemas. Esta ideia é 

concretizada através de formas de jogo adequadas ao nível de compreensão e 

de capacidade dos discentes no jogo. A adaptação a estas formas de jogo 

referem quatro princípios pedagógicos (Griffin & Patton, 2005; Thorpe & Bunker, 

1997; Thorpe et al., 1984): a seleção do tipo de jogo; a modificação do jogo por 

representação (formas de jogo reduzidas representativas das formas adultas de 

jogo); a modificação por exagero (manipulação das regras de jogo, do espaço e 

do tempo de modo a canalizar a atenção dos jogadores para o confronto com 

determinados constrangimentos táticos); o ajustamento da complexidade tática 

(o repertório motor que os alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar os 

problemas táticos ao nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de 

compreender e agir no jogo). Inconscientemente e sem me focar nestes aspetos, 

durante o ano letivo, o uso de vários modelos de ensino foi uma constante. 

Exemplo disso foi a utilização do EJpC, nas unidades didáticas referentes aos 

jogos desportivos coletivos (JDC). Este modelo é aplicado a partir do topo para 

a base, onde vai encontrando constrangimentos e desconstruindo o jogo com a 

finalidade de ensinar algo partir desse mesmo constrangimento. Exemplo disso 

foi o caso do voleibol em que as situações de jogo/exercício resultavam em um 

modelo reduzido de 1x1, 2x2 3x3, 2x1 e 3x2. No caso do basquetebol, as razões 
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e situações de jogo eram as mesmas, aplicando desta forma um modelo e 

complexidade reduzida de 3x3, 3x2, 3x1 e 3x0. Durante os exercícios, diminuía 

a complexidade e a dificuldade consoante o desempenho dos alunos, da equipa 

ou do objetivo da aula/exercício. A intenção era proporcionar aos alunos não 

apenas a experiência, mas também, para que estes exercitem as suas 

competências, para mais tarde tentarem reproduzi-las em contexto de jogo 

formal, ou caso seja necessário, manter a redução da sua complexidade no jogo, 

de forma a contribuir para o seu sucesso, aumentando os índices de motivação 

ao mesmo tempo que adicionava mais oportunidades de execução.    

  É um modelo que explora situações de erro, para mais tarde compreender 

o porquê do erro. A ideia de corrigir o erro é para no futuro o sujeito, conseguir 

modificar o seu comportamento com vista a melhorar a sua performance motora 

e cognitiva. É um modelo que constrói memórias sobre as ações efetuadas, 

adquirindo cada vez mais um maior conhecimento cognitivo e motor com a 

possibilidade de replicar estas ações no futuro. É um modelo, onde tive 

dificuldades de aplicação, apresentando-se como um verdadeiro desafio. Na 

aplicação deste modelo, senti a necessidade extrema de ser conhecedor da 

modalidade tanto a nível técnico como tático, uma vez que os alunos aprendem 

a partir dos constrangimentos que vão surgindo durante o jogo. Exemplo disso 

diz respeito à modalidade de basquetebol, onde muitos alunos ainda não sabem 

a diferença entre apoios e passos. Durante os jogos, existia sempre uma grande 

controvérsia entre os alunos quanto a esta situação, discutia-se muito a 

utilização dos apoios ou do número correto de passos possíveis, que um jogador 

pode dar, quando este se encontra em pose da bola. Nestes momentos, decidi 

intervir mais, orientando-os à descoberta e resolução deste problema. Assim, de 

forma muito assertiva, comecei a arbitrar os jogos de basquetebol, sendo 

bastante rígido em relação a este problema dos passos e apoios. Após uma 

sequência avolumada de jogos, os alunos começaram a entender as diferenças, 

repercutindo-as nas suas ações práticas, fossem elas como jogadores ou 

árbitros, chegando a existir chamadas de atenção e correção entre alunos. Ainda 

assim, senti-me obrigado a esclarecer mais uma vez, no final da aula estas 

mesmas diferenças, levando assim a um entendimento geral. O modelo em 
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questão, oferece ao aluno, a oportunidade de entender o jogo, enquanto que 

este, soluciona alguns dos constrangimentos encontrados durante a sua 

realização da tarefa.  

  Durante uma aula, existem fases distintas das quais a intervenção e uso 

de um modelo pode ser considerado dependendo do momento, do contexto e da 

necessidade de aplicação por parte do docente. Por isso, durante a minha prática 

pedagógica, aproveitei para experimentar e refletir sobre os vários modelos 

existente e sobre os que foram utilizados, nunca atribuindo nem classificando 

nenhum como melhor que outro, porque todos os modelos têm o seu significado 

e a sua importância na ação do professor.  

 

   

4.9. Observação Sistemática das Aulas – Professores da Instituição e 

Professores do Núcleo de Estágio …” a ver também se aprende… olhar sobre 

quem sabe”  

  No seguimento das normas estabelecidas, foram efetuadas observações 

aos colegas estagiários (CE) e de forma mais informal aos professores da própria 

instituição, sempre com a autorização prévia dos mesmos. Ainda que neste 

agrupamento, todas as aulas são realizadas de porta aberta, ou seja, qualquer 

indivíduo tem acesso sobre o que se passa do outro lado da cortina. As 

observações efetuadas aos CE, eram associadas ao processo de reflexão e 

posteriormente ao de redação. Desta forma, as observações, tanto dos colegas 

estagiários como dos colegas do AESAS, assumiram um papel de destaque no 

meu desenvolvimento pessoal. A ação de observar é o momento em que um 

determinado sujeito visualiza uma ou várias situações, ao mesmo tempo que as 

analisa, para que depois possa conceder as informações importantes (Mendes 

et al., 2012).  A observação da ação prática de um colega estagiário, mostra-nos 

modos de operacionalização diferentes dos meus, a complexidade das suas 

intervenções e os momentos de sucesso. Durante a observação, podemos 

identificarmo-nos com os as atitudes dos nossos colegas e com as situações 

vivenciadas nas suas aulas, possibilitando comparações e reflexões acerca das 

decisões tomadas (Caires, 2001). As observações das aulas foram realizadas 
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de forma formal e informal. O NE, estive presente em todas as aulas de todos os 

colegas estagiários. Isto só foi possível de concretizar, uma vez que, as aulas 

das três turmas coincidiam quanto ao dia e à forma sequencial de como se 

organizavam. Desta forma, e apesar de ter redigido de forma mais formal as dez 

aulas de observação, o fato é que tive a oportunidade de partilhar não apenas o 

meu desempenho, mas também o processo de observação e desenvolvimento 

dos colegas estagiários. Durante as observações, existiu sempre um clima de 

grande disponibilidade e de descontração, proporcionando no final de cada 

sessão, a troca de informações relevantes quanto à atuação de cada EE. Serviu 

também, para comparar formas de relacionamento, de ação, de comunicação e 

de demonstração, dada a forma sequencial das aulas.  

  Auxiliou também, na correção de alguns aspetos e comportamentos 

menos eficazes ou positivos. Desta forma, fomos aprendendo com os erros de 

cada um. Pessoalmente, senti-me confortável para explicar e partilhar as minhas 

emoções, os meus pensamentos e o porque das minhas ações. Sempre tivemos 

a liberdade e a disponibilidade de sermos honestos uns com os outros, 

confrontando e corrigindo os erros de cada um, sem que isso destoe o bom clima 

vivido dentro do grupo de trabalho. Sempre soubemos ouvir e aceitar todas as 

críticas construtivas, fossem elas provenientes do PC ou dos próprios colegas 

estagiários. O objetivo passava por melhorar, por aprender e desenvolver 

profissionalmente. Com as constantes observações, compreendi que não 

podemos ser quem não somos. “O João não é igual à Débora, e a Débora não é 

igual ao João”. Ou seja, não devemos tentar ser quem não somos, devemos ser 

iguais a nós próprios. Crescer e desenvolver as nossas capacidades, 

sustentadas não apenas nos fatos empíricos, mas também sobre a forma como 

refletimos e abordamos determinados contextos. Na minha opinião, apesar de 

apreciarmos mais determinadas ações protagonizadas por determinados 

indivíduos, não quer dizer que na minha ação, vá reproduzir o seu o seu modo 

de lecionação de igual modo. O importante é a aquisição de visões, perspetivas 

e modelos diferentes dos nossos, sem negligenciar quem nós somos. 

   Quanto às observações das aulas dos professores deste agrupamento, 

mostraram ser essências, uma vez que a capacidade e diversidade que cada 
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professor detém em cada aula. Cada professor apresenta características que só 

os mesmos as possuem, levando a que durante as sessões, contemplasse 

conceções, ideologias e habilidades diferentes. Vislumbrei ainda, várias formas 

de gestão e organização da aula, na proposta de exercícios específicos ou até 

na maneira de como se resolviam conflitos de socialização. Os docentes que 

compõem o departamento de EF, apresentam características muito 

dissemelhantes. A idade e o ano de formação, são provavelmente os fatores que 

mais os distinguem. No entanto e apesar de existir uma enorme compatibilidade 

quanto à forma de ensinar, é natural que cada professor aja de forma autêntica 

e genuína, apadrinhando e conciliando a literatura empírica compreendida, com 

toda a prática de lecionação. A experiência de cada docente, é sem dúvida 

alguma, a chave que abre as respostas, para os constrangimentos que 

encontram ao longo da sua atividade. 

  Em suma, considero importante e muito benéfica a observação de 

diferentes ações comportamentais e acima de tudo a reflexão crítica sobre as 

mesmas. Esta atividade apresenta-se como fundamental e elementar no 

processo de desenvolvimento profissional do EE, aumentando desta forma o seu 

conhecimento, enquanto adiciona novos conteúdos à bagagem.  

  

 

4.10. Reflexão          …” um olhar intrínseco…do refletir ao agir” 

  No âmbito da minha PES, a reflexão demonstrou ser um processo 

exaustivo, mas muito importante para o meu desenvolvimento profissional. 

Constituiu-se como regulador diário sobre as ações realizadas e objetivos 

propostos no estender da minha prática pedagógica. Alarcão (1996), menciona 

que a reflexão é um comportamento realizado de forma voluntária e constante, 

sendo esta muito exigente, expondo de certa forma as razões para ter tomado 

determinadas decisões. Deste modo, o desenvolvimento e redação de todas as 

reflexões, agilizaram-se de uma forma sequencial e sempre justificada pela 

necessidade de perceber o porque das escolhas realizadas. Foram três os 

domínios a ter em conta, são eles: a reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 1992). Quanto á primeira, ou seja, a 
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reflexão na ação, esta decorre durante a própria ação, enquanto que na reflexão 

sobre a ação, caracteriza-se por se analisar posteriormente à ação, (Alarcão, 

1996). Exemplo disso e ocorrido em aula, diz respeito à forma de como os alunos 

estavam a realizar um exercício, ou seja, os alunos apresentavam-se sem 

emoção, sem energia e sem vontade na tarefa. Após refletir sobre o que estava 

a acontecer, senti a necessidade de dinamizar dois dos exercícios que tinha 

proposto para o plano de aula. Inicialmente projetei um exercício específico de 

superioridade numérica designado de 3x0 e posteriormente um exercício com 

fase à progressão do mesmo designado de 2x1. Após breve introspeção decidi, 

abordar os dois exercícios em simultâneo, justificando a sua moção como um 

fator de auxílio à dinâmica da aula e dos alunos. Em resposta a esta mudança, 

foi bastante visível e muito apreciativa diferença de atitude e predisposição dos 

alunos no exercício. Para meu espanto, de repente os alunos, começaram a 

competir entre si, modificando completamente os índices de motivação. Senti-

me bem, por ter conseguido dinamizar de forma tão positiva e natural, pois em 

situações anteriores as situações não correram tão bem. 

  A reflexão, sobre a reflexão na ação, esta foi a que demonstrou ser a mais 

procurada e exercitada, uma vez que a sua ação e redação faziam parte de um 

processo constante. É uma ação que procura entendimentos sobre os 

comportamentos realizados, resultando em  um aprofundamento e melhoria das 

ações práticas (Alarcão, 1996). Bento (2003) diz que, esta reflexão tem o 

propósito de verificar se os objetivos foram alcançados durante o processo de 

ensino e aprendizagem. É a prova que a reflexão, exibe contornos predominante 

na evolução do EE durante a sua PES. Todas as reflexões, permitiram descobrir, 

ações e decisões erróneas, possibilitando-me não só alterar comportamentos, 

mas também realizar um balanço sobre todo o processo realizado durante todo 

o ano letivo. Foi uma forma de expor no papel, não só as minhas ações, mas 

também as dos alunos, averiguando de certa forma o desempenho da turma. 

   A minha capacidade de refletir, assim como o foco da mesma sofreram 

alterações durante a prática pedagógica. Na fase inicial, a minha redação 

intitulava-se como descritiva e narrativa daquilo que eram as aulas, 

desculpabilizando-me a mim e culpabilizando em demasia as atitudes dos 
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alunos, ao invés de uma retrospeção pessoal. Ou seja, o objetivo era solucionar 

constrangimentos e tomar decisões favoráveis. Pretendia-se descobrir, a causa 

dos problemas, propor soluções, e por fim, verificar se as ações aplicadas foram 

ou não eficazes. Só mais tarde e com muito esforço é que o foco e objetivo das 

mesmas tomaram dimensões mais abonadas de conteúdo, alterando temas 

como atitudes dos alunos nas aulas, organização da aula e mudanças de 

exercícios para situações mais complexas como os aspetos didáticos, com 

enfoque na pertinência dos exercícios escolhidos bem como a lógica progressiva 

dos mesmos. Com o desenrolar do ano letivo, consegui priorizar o foco da minha 

redação. Ainda que por vezes, persista a intenção de usar a descrição, que no 

meu entender, hoje é usada, pela necessidade de situar e compreender 

determinados contextos. Desta forma, consegui evoluir, desenvolvendo as 

minhas competências profissionais, no sentido de ter alterado os meus 

comportamentos em vários domínios. Exemplo disso, diz respeito à forma com 

que lidava no início com os alunos que tinham um comportamento menos 

positivo. Antes era mais agressivo e corrigia-os em demasia. Após algumas 

reflexões sobre como agir em situações menos agradáveis, consegui após 

conversa informal e individual com os respetivos alunos, modificar a sua atitude 

na aula., explicando-lhe que o seu comportamento não era o mais desejável. É 

importante continuar com este registo de “agente refletivo”, não esquecendo que 

antes de ser professor, fui aluno e um dos conselhos proferidos pelo PC, onde 

indicava que antes de agir, devemos colocar-nos sempre do outro lado, do lado 

do aluno, só desta forma conseguiríamos entender muitos dos seus 

comportamentos. 

 

 

 4.11. Avaliação             …” integridade…igualdade…e equidade”  

   A avaliação é muito importante no E/A, resultando no sucesso ou 

insucesso quanto à obtenção dos objetivos definidos (Gonçalves et al., 2010), 

demonstrando o desempenho do discente e do docente  (Gouveia et al., 2014). 

Dado o conceito formal, que a minha turma atribuiu aos momentos de avaliação, 

pude constatar o aparecimento de modificações não apenas na performance 
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motora e intelectual, mas também no controlo emocional de cada aluno. Estes 

momentos são aparentemente explicados, devido ao nervosismo dos alunos 

durante a sua avaliação, modificando então a sua performance.  Quanto à minha 

participação e ação nos momentos de avaliação dos alunos, percebi que são 

momentos de grande exigência ao nível do conhecimento das matérias de 

ensino e dos instrumentos de avaliação a utilizar. Fator de grande dificuldade 

durante a prática pedagógica, diz respeito ao domínio da observação, dado o 

número elevado de estímulos evidenciados durante a avaliação. No início do 

ano, tive muita dificuldade em me focar em apenas uma ou dois gestos técnicos 

específicos. Após o primeiro momento, achei por bem simplificar os conteúdos 

descritos nos instrumentos de avaliação, colocando desta forma, palavras-

chave, das quais fossem fácies de identificar e observar durante a fase de 

avaliação. Não posso dizer que as modificações realizadas no instrumento de 

avaliação resolveram todos os problemas, no entanto veio ajudar bastante na 

capacidade de observar e simplificar as componentes descritas para 

observação.  

  Durante o processo de avaliação, tive sempre um comportamento 

reflexivo, respeitando a integridade e a equidade de todos os discentes. 

Honestamente, considero a ação de avaliar e de classificar como uma ação de 

enorme complexidade. São momentos muito exigentes. Senti muitas 

dificuldades na identificação do melhor instrumento avaliativo, no sentido de 

organizar e simplificar o meu foco durante a observação. Os momentos de 

avaliação durante a PES, foram sempre de um grande desassossego pessoal, 

devido às dificuldades e exigências inerentes. Ainda assim, a avaliação 

demonstrou ser essencial e fundamental no processo de E/A, uma vez que, só 

a partir de uma avaliação é que se verifica e se ajusta, as decisões pedagógicas 

tomadas. A avaliação é então distribuída em vários momentos ao longo do ano 

letivo, umas de cariz mais formal e outras mais informais. É então distribuída e 

organizada da seguinte forma: avaliação diagnóstica (AD); avaliação formativa 

(AF); avaliação sumativa (AS); critérios de avaliação. 

   Após reunião de NE, ficou estabelecido o processo de avaliação. Este, foi 

realizado com base na observação das ações que os alunos desempenharam, 
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alusivo às áreas transdisciplinares, considerando a AD, AF e a AS. De modo a 

ter uma melhor caracterização dos alunos, realizei um registo sobre os alunos 

que em termos de esforço e de comportamento se destacam pela positiva ou 

pela negativa, tendo por base a uma tabela denominada de Tabela de Atitudes 

(anexo 13). 

 

4.11.1. Avaliação Diagnóstica 

  Este é o momento, em que o professor observa, tomando o conhecimento 

sobre as capacidades reais da turma em uma UD especifica. Após este momento 

de avaliação, o docente começa a contruir o processo de E/A dos alunos, 

planeando todas as aulas nesse sentido. Para a AD, foi utilizada a observação 

direta dos alunos durante a aula, apoiando-me nas componentes críticas, ou 

seja, concentrar-me no foco de avaliação. Para isso construi um instrumento de 

apoio, designado de grelha de avaliação (anexo 4). Com base nos critérios 

definidos, observei com alguma dificuldade inicial, as capacidades da turma, 

balizando à posteriori os objetivos atingir e os constrangimentos presentes na 

modalidade em questão. As expectativas para com a turma relativamente ao seu 

desempenho nas modalidades eram baixas, uma vez que, grande parte dos 

alunos, apresentou uma enorme falta de motivação. Para minha surpresa, 

verifiquei que na verdade os alunos apresentaram níveis bem satisfatórios no 

seu desempenho. Desta forma, coloquei a turma e no nível elementar, iniciando 

esta e restantes UD’s, através de uma apresentação emotiva e cativante, 

assegurando de certa forma, uma maior predisposição para a sua prática.   

   

 

4.11.2. Avaliação Formativa 

  AF, aparece com a intenção de informar o professor, sobre o atual nível 

de desenvolvimento dos alunos, podendo conferir um ajuste da complexidade ou 

não do processo de E/A dos alunos (Barreira et al., 2006), centrando os mesmos 

nos objetivos da sua aprendizagem (Serpa, 1997). Durante o primeiro período 

não dei grande importância a esta componente avaliativa. Inconsciamente, 

ignorava aspetos muito importantes, que só e apenas no segundo período 
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consegui ver que realmente eram uteis para uma tomada de decisão final. É com 

estes momentos, que podemos fazer o registo de vários comportamentos 

motores que podem valorizar ou lesar a classificação do aluno. Esta avaliação é 

constante, e todos os momentos contam. Desta forma, só no momento da AS do 

segundo período é que AF foi propositadamente tida em conta, disponibilizando-

me dados concretos sobre as ações de cada aluno. A AF foi desempenhada 

informalmente durante todo o ano letivo, realizando uma visualização e analise 

direta quanto à prática pedagógica dos alunos durante as aulas e na construção 

e aplicação de uma grelha de avaliação (anexo 5), consegui analisar o processo, 

ainda que com algumas dificuldades e mais tarde resultar em um ajustamento 

do processo de E/A. Desta forma, permitiu-me estar a par da evolução da turma. 

Com a AF, consegui realizar mudanças nas várias unidades didáticas (UD’s), 

uma vez que, no caso da modalidade de voleibol, coloquei a turma a realizar 

exercícios demasiado complexos para as capacidades reais dos alunos, 

evidenciando dificuldades na ação prática dos mesmos. Isto desencadeou 

alguma desmotivação, gerando até alguma irritação entre os alunos, uma vez 

que estes não conseguiam se quer dar seguimento ao exercício, permanecendo 

a maior parte do tempo parados ou na retoma do exercício. Desta forma, 

consegui aperceber-me das dificuldades da turma e readaptar o planeamento de 

forma a permitir um maior sucesso e tempo de exercitação aos alunos. Também 

foi constatado um agrado considerável por parte dos alunos, pela redução da 

complexidade durante os exercícios, estando estes mais ativos durante os 

mesmos. 

 

 

4.11.3. Avaliação Sumativa 

  Este momento de avaliação, apresenta-se  como o culminar e resultado 

final obtido no término do ano letivo (Gonçalves et al., 2010). Tal como a 

avaliação diagnóstica, esta estabelece a comparação entre os critérios definidos 

pelo professor e o desempenho de cada aluno na realização dos mesmos. É 

nesta fase que o docente, faz o balanço e recolha de informação, acerca das 

aprendizagens adquiridas pelos alunos, deslumbrando ou não uma evolução e 
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conclusão dos objetivos propostos no início da UD. O instrumento de avaliação 

mais uma vez mostrou-se muito útil, acabando por utilizar a mesma grelha e os 

mesmos critérios avaliativos dos momentos anteriores (anexo 5), no entanto, 

dependendo da evolução dos alunos, equacionava adicionar um ou outro item 

caso fosse necessário, contudo não poderia retirar nenhum dos presentes. 

  A AS mostrou-se muito difícil de realizar. No meu entender, os desportos 

coletivos, foram as modalidades mais complexas, uma vez que o número de 

alunos e o número de estímulos eram mais numerosos, às modalidades de 

ginástica e dança. A modalidade de ginástica é um bom exemplo, onde de forma 

individual os alunos, apresentavam e realizavam a sua sequência gímnica e caso 

fosse necessário, era lhes pedido que voltassem a realizar determinado 

exercício gímnico, no sentido de esclarecer alguma dúvida. No meu entender, 

penso que, com este método, consegui ser mais justo, direto e capaz na ação 

de avaliar, isto porque no caso da ginástica ou da dança, os critérios estavam 

também mais simples e mais focados nas componentes críticas desejáveis, no 

entanto assumo que seria impossível dado o tempo laboral preciso, para avaliar 

os alunos nas modalidades de desportos coletivos. 

  Em suma, considero a ação de avaliar de uma enorme complexidade e 

que quanto mais me debruço sobre a mesma, menos entendo. Ainda assim, 

tentei ser sempre o mais justo, verdadeiro e autêntico possível, com os olhos 

colocados na aprendizagem e progresso dos alunos, aprendendo juntamente 

com eles o desafio de avaliar. Para facilitar o processo de avaliação, 

principalmente na fase embrionária da profissão do EE, acho importante e 

essencial, que este, define bem os critérios de avaliação, simplificando-os ao 

máximo na sua grelha, para que no momento de observação seja mais fácil, 

agilizando o processo. 

 

 

4.12. Modificações Laborais: COVID – 19 … “O que foi feito, opções e decisões” 

  Estas medidas enquadram-se na Emergência de Saúde Pública 

Internacional declarada pela OMS, na sequência da epidemia por um novo 

coronavírus. O impacto do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 
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estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, implicou assim, a suspensão 

das atividades letivas presenciais. Durante a hecatombe vivida, as perguntas 

eram muitas e as respostas eram poucas, vivenciando-se momentos de grande 

incerteza e especulação sobre o retorno do 3º período. Nesse sentido a direção, 

procurou, precaver-se, diagnosticando dificuldades e na preparação atempada 

do teletrabalho e ensino a distância, da qual seria conjeturável. Desta forma, o 

departamento de educação física, juntou-se via plataforma googlemeet, no 

sentido de encontrar soluções quanto aos possíveis conteúdos a abordar no 

E@D, permitindo desta forma dar continuidade ao processo de E/A.  

  Após muitas discussões e ideias partilhadas, os discentes do 

departamento de EF, chegaram ao consenso de que os únicos conteúdos 

possíveis de lecionação, seriam a condição física e a dança, sendo ainda 

possível a concretização de uma proposta de trabalho teórico. Cada professor e 

cada turma, acabou por trabalhar sobre os mesmos recursos e sobre as mesmas 

matérias de ensino, no entanto cada discente ficou entregue às ideias propostas 

em reunião de departamento e à sua própria imaginação e criatividade. 

 

 

4.12.1. Adaptação dos Processos Laborais – E@D 

  O PC, permitiu sempre ao NE continuar a trabalhar, inserindo-nos nas 

opções, reuniões e procura de soluções. Este foi um momento de grande 

adaptação e de muitas aprendizagens, mesmo para os discentes mais 

experientes. Entramos todos num mundo desconhecido. Ao nível de suporte 

tecnológico foi uma novidade constante. Foram vários os suportes digitais que 

tive de conhecer, processar e prontificar-me a aplicar da forma mais natural e 

profissional possível. Foi um processo de aquisição rápida, isto porque o 3º 

período estava prestes a recomeçar. No meu caso, dado o meu constante 

interesse pela tecnologia e inovação tecnológica, acabei por não sentir muitos 

problemas em conhecer, manusear e aplicar estas ferramentas. No entanto, 

compreendo e entendo a preocupação e dificuldade de adaptação dos 

professores mais experientes, que por causa deste novo formato de lecionação, 
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mostravam-se bastante apreensivos e constrangidos com todas as novidades. 

Como detinha conhecimentos ao nível de informática (software e hardware), 

auxiliei o PC, propondo soluções para alguns dos problemas apresentados. 

Estas propostas foram expostas nas várias reuniões que o núcleo de estágio 

realizava. Estas reuniões passaram de uma vez por semana e com 

agendamento definido, para um sistema de incerteza, onde a qualquer momento 

do dia, o NE, poderia ser chamado apresentar-se em uma reunião de última hora. 

Esta foi também uma adaptação ao novo contexto, onde a disponibilidade do NE 

para agendar reuniões independentemente do dia e da hora era fundamental, no 

entanto a reunião só iria para a frente com o prévio e devido consentimento e 

disponibilidade de todo o núcleo de estágio. Desta forma e após o conhecimento 

dos instrumentos a utilizar no AESAS, o NE criou então, uma sala de aula online 

exclusiva para a disciplina de EF, utilizando uma aplicação designada de 

classroom. Esta, tinha como finalidade, auxiliar, aproximar e informar os alunos 

durante as aulas síncronas e assíncronas deste 3º período. Nesta classroom, 

abarcava ainda, um endereço eletrónico de videoconferência conhecido como 

google meet e ainda o calendário do google, de forma agendar as aulas de todo 

o terceiro período. Este foi então o suporte encontrado pelo agrupamento, para 

concretizar a lecionação das aulas de Ensino à Distância (E@D). Onde todos os 

professores tiveram que se adaptar à nova realidade de lecionação. 

   

 

4.12.2. Objetivos de Aprendizagem e Trabalho Desenvolvido 

  Com todo o modelo e processos adquiridos, deu-se então início ao 

terceiro período e ao E@D. Após algumas reuniões e debates com o PC, a 

decisão de como proceder com os alunos nas aulas por videoconferência 

tornava-se cada vez mais simples e clara. Nesse sentido, ficou decidido que as 

matérias de ensino exequíveis de lecionar seriam então a condição física a 

dança e uma possível proposta de trabalho teórico. Esta decisão foi tomada em 

detrimento dos muitos constrangimentos encontrados durante a planificação do 

E@D. A escola é um lugar, onde o acesso à educação, as oportunidades e os 

recursos materiais e pessoais são distribuídos de forma equitativa e justa, 
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independentemente do contexto social de cada indivíduo. No entanto, em 

detrimento da situação atual, as condições de acesso ao ensino não eram as 

mesmas para todos os alunos, provocando assim uma dissimetria de igualdade. 

Foi então, realizado um levantamento sobre as dificuldades de cada aluno e em 

pouco tempo foram-se resolvendo questões ao nível dos recursos materiais e 

digitais, como computadores, tablets e acesso à internet, tendo a escola um 

papel importante e decisivo na inclusão e na oferta destes mesmos recursos 

materiais. 

  Durante o 3º período, as sessões de EF aconteceram em modo síncrono, 

duas vezes por semana de acordo com o horário estabelecido. Na sequência 

das recomendações relativas ao modo de operacionalização das aulas em 

contexto pandémico e consequente confinamento, estabelecemos como 

principal finalidade das nossas aulas promover a melhoria da condição física dos 

alunos da turma, para tal a estratégia utilizada foi a elaboração de circuitos de 

treino funcional, sendo estes diferentes de aula para aula. O objetivo consistiu 

em manter os alunos ativos fisicamente, exibindo vários exercícios, dos quais 

pudessem ser realizados dentro de um espaço mais pequeno. Os exercícios 

foram cuidadosamente pensados em detrimento da hora do dia, do espaço 

disponível em casa do aluno, nas condições físicas atuais dos alunos e até nos 

possíveis recursos matérias ao dispor de cada aluno. Os dados recolhidos 

referentes à comunicação verbal que foi sendo estabelecida, combinados com 

as frequências cardíacas registadas e os indicadores de esforço percebido pelos 

alunos indiciaram uma boa participação da generalidade dos alunos nas 

atividades propostas. Além das atividades de treino funcional suprarreferidas, foi 

proposto aos alunos a realização de um trabalho teórico cujo resultado também 

poderia ser considerado para efeitos de melhoria da classificação. A realização 

do trabalho teórico proposto não era de natureza obrigatória e apenas quatro 

alunos decidiram entregar o trabalho nos termos propostos.  
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4.12.3. Avaliação no E@D 

  As propostas de classificação de EF, consideraram o trabalho realizado 

em ambiente presencial na escola até março, os indícios do trabalho realizado 

em modo remoto neste período, a classificação final do ano anterior e o perfil 

global de cada aluno. Daqui resultou que as propostas de classificação na 

disciplina de EF sejam as mesmas do período passado, exceto no caso de um 

aluno, cujo desempenho, nomeadamente ao nível do trabalho teórico realizado, 

justifica uma alteração da proposta de classificação. Registou-se a participação 

voluntária de mais 3 alunos na realização dos trabalhos cujo resultado foi 

partilhado com a turma, no entanto, a classificação que obtiveram nos referidos 

trabalhos não justifica alteração ou melhoria das respetivas propostas de 

classificação a EF, exceto no caso de um aluno já referenciado. 

 

 

4.12.4. Motivação para o Ensino à Distância: Perspetiva do Aluno 

  Nem sempre é fácil motivar uma turma, muito menos nas condições 

vividas durante uma pandemia. Apesar de todos os esforços e discursos bem-

intencionados, por vezes estas ações não são suficientes, para conseguir a 

atenção e predisposição precisa. Neste contexto, as aulas foram realizadas com 

o respeito devido sobre os direitos de privacidade de cada aluno, mantendo 

desta forma o acesso à sua câmara desligada ou ligada caso fosse a intenção 

do discente. O fato de não consistir numa obrigatoriedade, dificultou ainda mais 

o processo de controlo e gestão da aula, uma vez que dada a situação, seria 

impossível verificar se o aluno estaria de fato na aula ou se o exercício estaria a 

ser executado corretamente. Deste modo, e sem muito a fazer, restou-me apelar 

ao bom senso e à honestidade de cada aluno, enquanto que transmitia vários e 

repetitivos feedbacks de auxílio. Apesar de todos os esforços contidos, nunca 

terei certezas, mas sim indícios de uma prática acertada e comum. A forma de 

chegar aos alunos talvez não tenha sido a mais adequada, porque as incógnitas 

são muitas, não sei até que ponto todos tiveram disponibilidade e o devido 

acesso às aulas. No entanto, nunca deixei de oferecer a oportunidade de 

melhorar e acima de tudo de potencializar a prática de exercício físico. Apesar 
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de toda esta complexidade, senti por parte dos alunos, uma boa compreensão, 

um enorme carinho e uma grande atitude, pelo esforço e trabalho desenvolvido.  

  Antes do início das aulas online, existia sempre um espaço temporal, onde 

foi explorada a necessidade de aproximação aos alunos, comportando algumas 

conversas mais informais sobre os mais variados temas. Após alguns desabafos 

de cariz informal por parte de alguns alunos, eram percetíveis o desgaste e a 

subcarga de trabalhos colocado em cima dos alunos. Esta, era uma altura em 

que os discentes bombardeavam os alunos com trabalhos e mais trabalhos. De 

forma a não esgotar ainda mais os alunos, o NE, optou por evidenciar e respeitar 

o lado da atividade física, ao invés de um caminho mais dificultador e 

desgastante para o aluno, porque nesta altura não é só os alunos e os 

professores que sofrem, mas também os pais. Com isto, e de forma a 

proporcionar um ambiente mais risonho em casa, incitamos à participação e 

realização das aulas práticas de todos os elementos do agregado familiar, 

partilhando com eles e com a restante comunidade educativa os treinos de 

condição física elaborados, podendo estes serem repercutidos de forma 

autónoma. 

 

 

4.12.5. Motivação para o Ensino à Distância: Perspetiva do Professor 

  Na perspetiva do professor, assumo um enorme desconforto durante as 

aulas, uma vez que a turma e o modo de operacionalização, não permite reagir 

ou interagir calorosamente, levando por vezes, a questionar-me se estaria a falar 

sozinho. O sentimento é de solidão, e a incerteza da realização prática é enorme. 

Nesta forma de lecionação, como professor não tive certezas, apenas indícios 

de participação durante as aulas. Isto desmotivou-me muito, porque antes da 

realização de qualquer aula, existia sempre um enorme cuidado no 

planeamento, e uma especial atenção e consideração quanto aos exercícios 

selecionados bem com a sua intensidade. Nunca saberei se todo o trabalho 

investido foi realmente aproveitado, ainda assim, creio ter tido uma postura 

correta, proporcionando aos alunos soluções, transmitindo conhecimentos e 

disponibilizando-me sempre que precisassem. Apesar de todo o desconforto 
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inicial e incertezas, sinto que ao longo das aulas, fui ficando cada vez mais 

conformado e confortável com a situação, conduzindo e guiando os alunos de 

forma bastante normal e fluída durante os exercícios propostos. Ainda assim 

conotei uma diferença substancial no meu comportamento, muitas vezes 

evidenciado pela dicção e entusiasmo narrativo das aulas, isto comparando com 

as primeiras aulas. Com o aproximar do fim do ano letivo, senti-me mais 

confiante e predisposto em conseguir com que os alunos interagissem antes, 

durante e após o treino de condição física. Penso que o meu papel foi bem 

realizado e o dever foi comprido.  Assumo uma evolução fugaz sobre este 

contexto, onde apesar das constantes novidades e inúmeros constrangimentos 

que surgiram, consegui adaptar-me e motivar-me para continuar a minha prática 

pedagógica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Área 2 – Participação na Escola e 
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5.  Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

  As vivências experienciadas neste ano de EP foram muitas e durante este 

percurso fiz questão de me integrar profundamente na comunidade educativa 

deste agrupamento, uma vez que esta particularidade é muito importante para o 

DP de qualquer professor. Barros (2012), o EP é um local onde acontecem 

experiências ricas e decisivas auxiliando o EE a evoluir no ceio educativo.  

  No que concerne à minha presença na escola cooperante (EC), esta não 

foi muito além daquele que foi previamente designado pelas entidades 

reguladoras da PES. Não culpabilizo de forma alguma as duas instituições, mas 

sim o momento em que me encontrava, onde este período, o meu tempo era 

despendido, gerido e conciliado entre a prática pedagógica e as minhas 

responsabilidades pessoais. Infelizmente não tive oportunidade de estar tão 

presente a nível físico como pretendia, uma vez que, quanto mais tempo o EE 

passar na EC, mais propicio é o seu envolvimento com a instituição integrando-

se e relacionando-se com a restante comunidade (Alhija & Fresko, 2010).  

  Ainda assim, tive várias ocasiões de confraternização social, fosse com 

alunos, docentes ou pessoal não docente. Conheci várias pessoas e construir 

algumas relações, que mais tarde se apresentaram como elementos essenciais 

para uma rápida e melhor adaptação. Delas adquiri várias perspetivas e 

conhecimentos teóricos e práticos. Os conselhos foram alguns e muito valiosos. 

Considero muito importante a partilha de conhecimento entre um jovem 

professor e um docente com uma enorme experiência. As perspetivas de 

mundos diferentes convergem em novas e refrescantes ideias, beneficiando 

todos os intervenientes do ceio educativo, ou seja, o professor e o aluno. 
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  A área 2 (tabela 6), é referente às atividades concretizadas por mim, uma vez que a integração no ceio escolar seria 

importantíssimo e essencial no meu DP. Desta forma, estas atividade assentam também na necessidade de conhecer todo o 

meio envolvente interno e externo, incitando não apenas ao conhecimento, mas também na facilidade de todo o processo de 

relacionamento e adaptação. Para além do DP, procuro contribuir de forma significativa no âmbito da importância conferida à 

disciplina e ao professor de EF, intervindo de forma responsável, astuta, criativa e inovadora.  

 

Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

Tarefas/Objetivos Recursos Dificuldades Estratégias Controlo Momento Conquistas 

Participação nas 

atividades do plano 

educativo do 

departamento de EF. 

 

• Experiência 

dos docentes 

do 

departamento; 

 

• Documentos 

relativos às 

atividades. 

 

• Compreender os processos 

de conceção e realização 

das diferentes atividades. 

 

 

• Dialogar com os 

responsáveis pela 

organização das 

atividades; 

 

• Reunião/Diálogo com o 

NE e o PC. 

 

• Reflexão 

informal e 

formal 

sobre as 

atividades 

participada

s. 

 

 

Durante o ano 

letivo. 

• Novos 

entendimentos 

quanto ao 

processo de 

organização, 

planeamento e 

realização 

prática das 

várias 

atividades do 

educativo do 

departamento 

curricular. 
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Participar nas reuniões 

do Conselho de Turma, 

(CT), 

reuniões de NE, de 

departamento e 

reuniões relativas à 

restante prática 

docente. 

• Indicações do 

PC; 

• Reflexões de 

reuniões 

anteriores. 

• Pouco 

conhecimento/Inexperiência 

relativamente a esta 

dimensão escolar. 

 

• Conseguir fundamentar 

opiniões/pareceres perante 

docentes com bastantes 

anos de experiência e uma 

prática extensa. 

• Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos 

estruturantes da minha 

prática; 

• Reunião/diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Observação atenta do 

trabalho e temas 

desenvolvidos; 

 

• Questionamento de 

dúvidas ao PC. 

 

• Estudo das 

matérias/assuntos a 

abordar. 

• Indicações 

do PC. 

• Reflexão 

informal e 

formal 

sobre as 

situações 

participada

s ou 

observada

s; 

• Diálogo 

entre os 

colegas de 

NE; 

Durante o ano 

letivo. 

• Conhecimento 

sobre os 

assuntos 

debatidos em 

conselho de 

turma; 

 

• Opinião crítica 

sobre os temas 

debatidos em 

reunião de NE; 

 

• Conhecimento 

quanto às 

ações práticas 

realizadas pela 

profissão 

docente. 
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Direção de Turma, (DT) 

 

 

• Indicações do 

PC e DT; 

• Documentos 

orientadores 

do ME. 

• Documentos 

orientadores 

do AESAS. 

 

• Conseguir entender todas as 

funções e âmbitos em que a 

DT deve intervir ativamente.  

 

 

 

•  Análise atenta e 

recorrente dos 

documentos; 

 

• Reunião/Diálogo entre os 

colegas de NE e o PC; 

 

• Diálogo/Questionamento 

da DT sobre as 

atividades que realiza; 

 

• Observação atenta do 

trabalho executado pela 

DT. 

 

• Indicações 

do PC e 

DT;  

• Reflexão 

informal e 

formal 

sobre as 

tarefas 

observada

s e/ou 

auxiliadas 

• Diálogo 

entre os 

colegas de 

NE; 

• Reflexões 

sistemátic

as dos 

acompanh

amentos 

da DT. 

 

Durante o 2º e 

3º Período. 

• Conhecimento 

das tarefas, 

funções e 

responsabilidad

e inerentes ao 

cargo de diretor 

de turma; 
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Observação, 

organização e 

aplicação do Troféu 

ESAS (1º, 2º e 3º 

momento) 

 

• Experiência 

dos docentes 

do 

departamento 

e dos 

professores 

responsáveis 

pela 

organização; 

 

• Documentos 

relativos às 

atividades dos 

anos 

anteriores; 

• Reunião/diálog

o entre os 

colegas de NE 

e o PC. 

• Indicações do 

PC. 

 

• Compreender os processos 

de conceção e realização 

destes eventos. 

 

• Conseguir organizar todos 

os processos para que 

decorram como esperado. 

 

• Dialogar com os 

responsáveis pela 

organização das 

atividades anteriores; 

 

• Reunião/Diálogo entre 

os colegas de NE e o 

PC; 

• Consulta de 

documentos/literatura 

que possa auxiliar na 

organização da prova. 

 

• Indicações 

do 

Professor 

Cooperant

e; 

• Observar 

e controlar 

o 

desenrolar 

da prova; 

• Reflexão 

informal e 

formal 

sobre a 

organizaçã

o desta 

prova; 

 

 

Durante o ano 

letivo. 

• Conhecimentos 

sobre a 

organização, 

planeamento e 

realização 

prática dos 

vários eventos 

realizados. 
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Desporto Escolar, (DE) 

• Diálogo com o 

PC; 

• Diálogo formal 

e informal com 

os alunos 

participantes; 

• Diálogo com 

os docentes 

responsáveis 

pelas 

atividades do 

DE; 

• Pouco 

conhecimento/Inexperiência 

relativamente a esta 

dimensão da escola e da EF. 

 

• Participar ativamente nos 

treinos e atividades 

desenvolvidas pelo DE; 

 

• Observação e reflexão 

das práticas 

desenvolvidas. 

 

 

• Indicações 

do PC e 

docentes 

do DE.  

• Reflexão 

informal e 

formal 

sobre a 

participaçã

o nas 

atividades 

do DE; 

• Diálogo 

entre os 

colegas de 

NE; 

Durante o 2º e 

3º Período. 

• Conhecimento 

sobre a 

fundação e 

importância do 

DE na 

instituição; 

 

• Conhecimento 

sobre o 

processo de 

gestão, 

organização e 

realização 

prática do DE. 

Tabela 6 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade 
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5.1. Reuniões de Departamento Curricular de Educação Física (EF) 

  Durante o ano, o departamento curricular, realizou várias reuniões, onde 

o NE foi sempre solicitado a participar de forma a conhecer na prática o contexto 

deste mesmo domínio. 

  Na primeira reunião de departamento, realizou-se uma breve 

apresentação de cada docente, incluindo os professores estagiários. Apesar de 

brave, na minha apresentação, pude discursar sobre o meu percurso e dos meus 

objetivos quanto professor estagiário naquela instituição. Senti-me ansioso e 

nervoso desde o primeiro momento até ao último momento naquela sala, isto 

porque em momento algum da minha vida, tinha experienciado uma situação 

como esta reunião. As reuniões contem sempre vários assuntos a debater, 

desde a planificação curricular, planificação do plano anual de atividades (PAA), 

debate quanto à promoção do sucesso educativo e da qualidade das 

aprendizagens, debate quanto ao programa de autonomia e flexibilidade 

curricular e por último e muito importante, uma vez que é um tema muito sensível, 

e onde cada docente apresenta uma perspetiva e visão muito própria, sendo esta 

distinta dos demais, diz respeito à proposta dos critérios de avaliação e respetiva 

avaliação dos alunos. Apesar de não ter uma participação muito ativa na reunião, 

fez com que ficasse a conhecer como se desenrolam todos os procedimento, de 

que maneira se solucionam alguns dos temas e também como é que os 

professores se relacionam uns com os outros seja a nível profissional ou pessoal. 

Em suma, este primeiro contato com a escola foi bastante positivo. Todos os 

professores mostraram-se bem-dispostos e predispostos a ajudar em eventuais 

casualidades, colocando-me sempre à vontade. É verdade que não estava a 

contar com muitas das coisas, até porque não tinha expetativas nenhumas do 

que se iria passar nesse dia, mas apesar disso tornou-se um dos momentos e 

experiências mais enriquecedoras até ao momento. 

 

 

 5.2. Reuniões de Conselho de Turma (CT) 

  O CT, é um conjunto de professores de todas as disciplinas, responsáveis 

por resolver problemas de cariz pedagógicos, disciplinares e na proposta de 
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classificação dos alunos no término de cada período escolar. Estes podem ainda 

ser chamados a intervir, caso exista algum assunto mais delicado, justificando-

se assim a sua participação (Lima, 1986). Neste ano letivo, vivi esta experiência 

de duas maneiras completamente opostas. Ou seja, das quatro reuniões 

existentes e das quais tive a oportunidade de participar, duas delas foram num 

contexto normal e real, onde estive comprometido de forma física e direta. Por 

outro lado, e dada a situação de confinamento obrigatório imposto pela Direção-

Geral da Saúde (DGS), justificado pelo surto de um vírus a nível mundial, 

designado este de COVID-19, a abordagem e experiência no CT, foi desta forma 

realizada por videoconferência, respeitando sempre todos os direitos de 

privacidade e segurança de cada docente e professor estagiário. Não obstante 

a novidade e contexto situacional que nos deparávamos, o trabalho realizado 

não se alterou. Os assuntos abordados e principais preocupações foram 

debatidas e resolvidas de igual modo.  

  Relativamente à turma que representava, foram vários os acontecimentos 

e problemas que se foram solucionando ao longo do ano. Foi fantástico assistir 

à grande preocupação do CT em ajudar os alunos. É gratificante perceber a 

atenção e o cuidado que é dado a cada caso e a cada aluno. Como referi 

anteriormente, foram vários os assuntos debatidos, desde a dificuldade por parte 

de alguns alunos em algumas disciplinas, constrangimentos a nível 

comportamental e à exceção das propostas de classificação finais de cada 

período, que no meu entender é já um processo automatizado e percebido por 

mim enquanto jovem professor. Existiu um caso em particular que me chamou 

atenção, foi um caso em que tivemos (CT), de reposicionar uma aluna para um 

ano abaixo do que se encontrava, uma vez que, esta demonstrava enormes 

dificuldades em acompanhar a exigência de um 11º ano. A sensibilidade, 

cuidado e atenção a casos como este, foi mais uma vez impressionante. Não se 

constatava apenas o insucesso da aluna a nível académico, mas também sobre 

a forma de como tudo isto poderia mexer com ela, fosse a nível prático, físico ou 

emocional. A decisão poderia afetar a jovem aluna, por isso todas os discentes 

que compõem o CT, tiveram sempre em consideração todos os prossupostos 

inerentes ao mesmo. A decisão não foi fácil, mas juntos acreditamos que foi a 
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melhor decisão. Mais tarde, em conversa informal com a discente, tive a feliz 

oportunidade de abordar a aluna e perceber que esta esta decisão teve um 

impacto positivo, tanto em nós CT, assim como na aluna. Estava mais feliz e 

sentia-se mais competente e realizada.  

  Sempre tive uma perspetiva destas reuniões, como momentos bastante 

formais, contendo imensos debates e várias partilhas entre os diferentes 

professores do CT. Constatei uma análise das propostas de classificação, 

debatendo-as entre si de forma tranquila e serena. Antes destes momentos, 

idealizava estas reuniões como momentos pautados de grande formalidade e 

rigidez processual. Fiquei surpreso, mas muito agradado como que via, ou seja, 

ambiente positivo e agradável, ainda que por vezes, existisse momentos mais 

controversos, o que acaba por ser normal. Na sequência destes momentos, 

senti-me cada vez mais à vontade, ainda que por vezes de forma muito tímida e 

controlada participava de maneira a reforçar ou esclarecer alguma situação ou 

comportamento de algum aluno. Por vezes, existiam opiniões divergentes, e 

discursos que de acordo com a experiência vivida, não conseguia entender como 

é que seria possível dois professores caracterizarem o mesmo aluno ou o 

mesmo grupo de alunos de forma tão distinta. No entanto e agora percebo que 

os alunos não apresentam a mesma motivação e predisposição para todas as 

disciplinas de igual modo o que viabiliza esta diferença de acontecimentos. 

 

 

 

5.3. Direção de Turma – Diretor de Turma (DT) 

  Um DT, durante a sua ação prática, assume o cargo de acompanhamento 

e condução do processo de E/A dos alunos. Para conhecer mais acerca das 

funções inerentes a este cargo, optei por agendar algumas reuniões com a 

diretora de turma. Após algumas tentativas, as reuniões nunca chegaram a 

acontecer, uma vez que existia uma grande inconformidade horária. De forma a 

colmatar este constrangimento e apesar de estar consciente que o processo de 

retenção de informação não é de todo semelhante, envolvi-me em conversa 
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informal com o PC, na procura de esclarecimentos acerca do trabalho 

desenvolvido pelo DT. 

  Sobre aquilo que foi compreendido, realço a importância que um diretor 

de turma apresenta, no solucionar de problemas dos alunos. O DT é o elemento 

de comunicação entre os Encarregados de Educação e os restantes. Este 

analisa as faltas dos discentes, faz o controlo e gestão das mesmas e se 

necessário entra em contacto com o Enc. Edu, no sentido de esclarecer alguma 

situação mais alarmante. Para esta análise e processo executivo, o DT, faz uso 

de uma aplicação denominada de “inovar+”. Apesar de a aplicação ser familiar 

no contexto de aula, com a marcação de faltas e redação dos sumários, é na 

qualidade e perspetiva do DT, que a minha interação fica muito limitada. O DT, 

tem também a seu encargo, o agendamento e preparação de toda a informação 

importante das reuniões intercalares. Lamento ainda, o fato de não ter 

presenciado nenhuma reunião com o/os Enc. Educ, tenho a certeza que seria 

mais um momento de grandes aprendizagens, uma vez que a experiência vivida 

no contato direto com os pais dos alunos, seria muito importante no meu DP. 

 

  

   

5.4. Troféu ESAS 

  Esta atividade de enriquecimento curricular consiste na realização de três 

provas. Os discentes têm a oportunidade de participar apenas numa das provas, 

porém, para efeitos classificação, irá apenas contabilizar-se as equipas que 

realizarem todas as três provas. A primeira prova é realizada no primeiro período, 

na escola, e consiste na realização de uma prova de BTT (Bicicleta Radical). A 

segunda prova é realizada no segundo período do ano letivo, fora da instituição, 

uma vez que esta, requer características físicas específicas na realização de 

uma prova de atletismo, designada de (Pista Coberta). O terceiro momento deste 

Troféu ESAS, apresenta-se de uma forma mais natural e festiva, terminando a 

competição com uma prova de canoagem, também esta fora das instalações da 

escola. 
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  A competição é destinada aos alunos do ensino secundário, pertencentes 

ao AESAS. Estes são convidados a participar, formando uma equipa mista de 

cinco elementos sendo dois obrigatoriamente do sexo menos representado. À 

exceção dos cursos profissionais que são obrigados a participar, uma vez que a 

sua presença e a sua realização prática de um ou mais momentos desta 

competição, complementam ou representam o término de um ou mais módulos 

e respetiva classificação final. Esta é uma atividade que já perdura à vários anos, 

e desde então já sofrera algumas alterações, motivados muitas vezes por fatores 

internos e externos, ou simplesmente pela intenção de melhorar o conceito, ao 

mesmo tempo que se tenta oferecer uma visão distinta e apelativa da escola, dar 

uma experiência diversificada de modalidades das quais não têm oportunidade 

de realizar em contexto de aula, e por fim, oferecer momentos de socialização, 

confraternização e sentimentos de satisfação e contentamento durante a 

realização de todas as provas. Os atuais responsáveis pela organização, gestão 

e realização do Troféu ESAS, são o professor residente António José Peixoto e 

a professora residente Ana Paula Lima, que com a sua experiência e supervisão, 

vão em conjunto com o NE, preparar e delinear todo o processo, de forma a que 

tudo se desenrole da melhor maneira. 

       

5.4.1. Primeiro Momento (“Bicicleta Radical”) 

  O primeiro momento designado de Bicicleta Radical é realizado no 

primeiro período dentro da própria instituição. Esta prova consiste na realização 

de um percurso previamente definido, munindo-se para o seu efeito o uso de 

uma bicicleta e equipamento de segurança. Os alunos/equipa que terminarem o 

trajeto no menor tempo possível, respeitando sempre as normas e regras 

estabelecidas, é lhes atribuída uma pontuação, da qual será somada às 

seguintes provas que serão realizadas em um momento futuro. Para além desta 

particularidade é atribuído à equipa vencedora, o título de campeão, não do 

Troféu ESAS, mas do primeiro momento, Bicicleta Radical. 

  Tanto eu, como os restantes mediadores do NE, participamos neste 

evento, apenas como curiosos observadores e auxiliando a organização na 

função de controladores do percurso. Nesta fase, a ideia passava por apresentar 
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e expor ao NE, todos os processos quanto à construção, organização e gestão 

do evento, de forma a integrarmo-nos em todas as conjunturas. Apesar da 

escassa participação do NE, considero importante a nossa envolvência de forma 

progressiva e gradual. Cabia ao NE, perceber e entender todos os prossupostos 

inerentes a esta prova, de forma a capacitar o EE, para que no futuro possa 

desenvolver algum do trabalho realizado de forma autónoma, ao mesmo tempo 

que coopera de forma mais ativa nas restantes provas. 

 

  

5.4.2. Segundo Momento (“Pista Coberta”) 

  O segundo momento designado de Pista Coberta é realizado no segundo 

período e desta vez, fora da instituição dada a necessidade de utilização de 

espaços e recursos materiais específicos dada a natureza da modalidade. Esta 

competição é estruturada em seis provas: salto em altura, salto em comprimento 

lançamento do peso, corrida de estafetas (4x200m), corrida de velocidade (60m) 

e corrida de resistência (1000m). Cada equipa deve selecionar um elemento para 

realizar cada uma das provas supracitadas com exceção das estafetas onde 

participam apenas quatro elementos, sendo obrigatoriamente constituída por 

dois alunos e duas alunas. Tal como no primeiro momento, os alunos/equipa que 

ao terminarem a sua prova em primeiro lugar, onde respeitam sempre as normas 

e regras estabelecidas, é lhes atribuída uma pontuação, da qual será somada às 

seguintes provas, que serão realizadas em um momento futuro. Para além desta 

particularidade é atribuído ao aluno o título de vencedor da prova a que estava 

inserido e à equipa com o melhor desempenho em todas as modalidades, o título 

de campeão, não do Troféu ESAS, mas do segundo momento, Pista Coberta. 

  Desta vez, tanto eu como o NE, tivemos uma participação mais ativa. Para 

esta fase da prova, participei em várias reuniões em conjunto com os professores 

responsáveis da organização do evento, com a finalidade de explicar os 

procedimentos e responsabilizar cada um de nós, com a elaboração de uma 

ficha de ajuizamento (anexo 7) e de um regulamento específico (anexo 8) em 

detrimento da modalidade atribuída. No meu caso, atribuíram-me como tarefa a 

realização de uma ficha de ajuizamento e a criação de um regulamento 
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específico na modalidade do lançamento do peso. O processo de construção da 

ficha de ajuizamento foi simples, porém o regulamento não foi tão simples como 

tinha imaginado no início. Para este documento, era pedido que espelhasse toda 

a informação essencial no sentido de agilizar a prova. No entanto, ao mesmo 

tempo que teria de estar tudo explicado, o documento teria de conter uma 

redação simples e sintetizada, de forma a que no dia da prova, haja uma leitura 

rápida e precisa dos instrutores e uma compreensão célere dos participantes. 

Durante este momento, tivemos sempre a supervisão dos professores 

organizadores e residentes, onde fui colocando dúvidas, sugerindo ideias e 

solucionando problemas até ao dia da prova. No dia da prova, cada EE para 

além de preparar devidamente o seu local de prova, estava também responsável 

pela organização e coordenação de todos os procedimentos habituais e 

inerentes de cada prova. Organizar os alunos em equipas, comunicar com eles, 

explicar as regras, procedimentos e fazer o papel de juiz eram algumas das 

minhas responsabilidades.  

  Em suma, visualizo esta experiência como positiva, onde tudo se 

desenvolveu como planeado e quando assim é, só me posso sentir satisfeito 

com o meu trabalho e dos meus colegas. Foi um momento de grande 

aprendizagem e socialização e confraternização durante todo o processo de 

organização, gestão e aplicação deste evento. Ao longo deste processo, os 

professores responsáveis, tiveram sempre uma grande atitude e disponibilidade 

no esclarecimento de qualquer dúvida até mesmo no envio dos documentos 

utilizando nos anos transatos, colocando-me a mim e a todo o NE à vontade.  

   

 

5.4.3. Terceiro Momento (“Canoagem”) 

  O terceiro momento designado de Canoagem, é realizado no terceiro 

período e à imagem daquilo que foi o segundo momento, também este foi 

realizado fora da instituição dada a necessidade de utilização de espaços e 

recursos materiais específicos dada a natureza da modalidade. O objetivo desta 

prova, passa pela realização de uma corrida de velocidade em águas lisas, 

munindo cada aluno ou par de alunos com uma canoa. 
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  Desta vez, as responsabilidades alusivas ao planeamento, a ação e 

organização deste evento seriam ainda mais elevadas, projetando os níveis de 

trabalho e entusiasmo para níveis ainda mais altos. No entanto, e apesar de 

todas as expectativas contidas para esta última prova, infelizmente acabou por 

não se poder realizar, uma vez que a situação de confinamento obrigatório 

imposto pela Direção-Geral da Saúde (DGS), justificado pelo surto de um vírus 

a nível mundial, designado este de COVID-19, impossibilitou a concretização e 

finalização deste evento, assim como de toda a competição designada de Troféu 

ESAS. 

 

 

5.5. Desporto Escolar – Ginástica 

  O DE é muito importante para as capacidades motoras e cognitivas dos 

alunos na escola. Este proporciona uma prática de exercício físico constante e 

continuada viabilizando a qualidade do mesmo. É também, um fator essencial 

no alcance e sucesso do perfil do aluno à saída do ensino obrigatório, onde 

estimula a boas práticas de vida saudável, valores e princípios morais. 

  A antiga ESAS contempla uma história de grande intervenção desportiva 

na sua comunidade. Desde a altura em que foi dotada de instalações novas e 

com estruturas próprias para a prática desportiva, que nunca mais deixou de 

afirmar o seu desenvolvimento e crescimento. São duas as áreas em que a 

ESAS intervém. Na Vertente Interna com o seu lendário “Troféu ESAS”, a sua 

competitividade na “Atividade Interna” e o incontornável “Sarau ESAS”. Na 

Vertente Externa afirma-se através do seu Centro de Formação de Ginástica da 

ESAS, (CFD ESAS). No que concerne à atividade interna, esta é comum a todas 

as escolas aderentes ao programa do Desporto Escolar e consiste em torneios 

inter-turmas nas modalidades escolhidas pelos alunos. À quarta-feira de tarde 

não há aulas de EF para poderem ser realizados estes torneios que mobilizam 

grandemente a população escolar. Destes torneios são apurados os vencedores 

que disputam o inter-escolas da cidade de Braga num verdadeiro ambiente de 

festa e companheirismo desportivo. Quanto ao festival de ginástica do CFD 

ESAS, com a conversão da escola cooperante, no ano de 2013, em 
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agrupamento de escolas, terminaram algumas práticas, dando lugar a este 

festival. Esta é uma festa anual, onde se faz a apresentação, a toda a 

comunidade familiar e escolar, do trabalho realizado pelas diferentes classes do 

centro. 

  No início do ano letivo, o PC fez questão de informar o NE, sobre o modo 

de operacionalização do DE e ainda a enorme aposta do AESAS, referente à 

modalidade de desportos gímnicos. A EC alterou o modo de abordagem do DE, 

ou seja, em vez de existirem várias modalidades ativas, o AESAS, optou por 

selecionar uma, proporcionando uma maior solidez e resultados na estrutura 

deste desporto escolar. Antigamente o DE era selecionado em detrimento das 

capacidades e preferências dos docentes, ou seja, se num ano existisse um 

professor direcionado e vocacionado para o basquetebol, esta seria então a 

modalidade escolhida para o DE deste ano. Com o passar dos anos, os recursos 

humanos iam-se alterando, assim como as modalidades do DE. Isto originou a 

perda de alunos, e a carência de um projeto continuado e sequencial. Desta 

forma criou-se uma aposta mais seria e focada, sendo a modalidade de ginástica 

a selecionada, uma vez que esta apresentava uma maior adesão e interesse por 

parte dos alunos e do agrupamento. Na minha opinião este modelo é benéfico e 

muito positivo no sentido em que independentemente do docente orientador, 

este sabe sempre como são os treinos, as ideias, os conceitos e os perfis 

desejados, seguindo sempre a linha orientadora predefinida. Oferece ainda a 

oportunidade de continuar a progredir dentro da modalidade, certificando-se de 

que no ano seguinte a modalidade e a estrutura permanecerão. Por outro lado, 

lesa de certa forma, os alunos dos quais pretendiam praticar outro tipo de 

modalidade ou que simplesmente não se identificam com a modalidade. 

  No que concerne à minha ação no DE, esta foi bastante difícil de conciliar, 

uma vez que o horário predefinido era incompatível com as minhas obrigações 

pessoais. Ainda assim, consegui fazer a observação de alguns momentos 

importantes, percebendo e redigindo sobre a forma de como era conduzido este 

projeto. A comunidade apresenta-se aberta e disponível a todas as faixas etárias, 

abarcando alunos dos dois sexos, apesar do sexo feminino ser o mais 

representativo. São realizados dois a três treinos por semana, comportando uma 



Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

118 

carga horaria de duas horas por sessão. Esta modalidade é repartida em três 

domínios distintos: Ginástica Acrobática e Ginástica de Formação, Trampolins e 

Ginástica de Grupo, sendo estas conduzidas e orientadas por diferentes 

professores. Fiquei surpreendido pela dimensão que o DE ocupa no ceio deste 

agrupamento escolar. É incrível chegar ao local e visualizar a quantidade e 

qualidade de bens materiais, e mais incrível ainda, foi deparar-me com a enorme 

organização e respeito que existe durante todos os treinos, uma vez que a 

quantidade e a disparidade etária dos praticantes eram elevadas. Aliado a estas 

características, foi o interesse e importância colocada pelos atletas no treino bem 

como o profissionalismo dos professores que acompanham e ensinam os jovens 

alunos. Ambiente harmonioso, relaxante e convidativo. Todas as pessoas 

envolventes, fazem com que cada um se sinta bem, e que todos possam superar 

as suas dificuldades, crescendo e desenvolvendo positivamente as 

competências de cada um.  
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6. Área 3 – Desenvolvimento Profissional  

6.1. Motivação dos Alunos nas Aulas de EF no Ensino Secundário: Revisão da 

Literatura 

6.2. Resumo 

  Esta revisão da literatura surgiu pelo interesse de solucionar uma 

problemática encontrada na turma residente durante a prática pedagógica. O 

objetivo principal passa por elencar os principais fatores motivacionais dos 

alunos nas aulas de EF no ensino secundário, uma vez que, a necessidade de 

elevar a motivação e predisposição dos alunos da turma residente era uma 

prioridade. No entanto, este fenómeno acabou por não ser estudado na turma 

residente, dado o acontecimento e enquadramento de Emergência de Saúde 

Pública Internacional declarada pela OMS, na sequência da epidemia por um 

novo coronavírus. O impacto do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 

estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, implicou assim, a suspensão 

das atividades letivas presenciais, impedindo desta forma, a concretização da 

ideia inicial, que resultaria de um estudo empírico sobre a mesma problemática. 

Dada vontade de aprofundamento do tema e da importância conferida à 

motivação,  procedeu-se à revisão da literatura com os objetivos: a) solucionar a 

problemática encontrada na turma residente; b) procurar entendimentos e 

estratégias para aumentar os índices motivacionais dos alunos durante as aulas 

de EF no ensino secundário; c) perceber como é que as ações do professor de 

EF podem ser essenciais no aumento da predisposição dos alunos. Desta forma, 

poderia chegar a um entendimento pessoal, modificando a forma de atuar e 

planear aulas de EF. Estes objetivos estão alinhados de maneira em que os 

resultados foram estruturados para dar resposta aos objetivos deste estudo. Por 

este motivo, procedeu-se a uma revisão sistemática da literatura, recorrendo a 

cinco banco de dados eletrônicos (ScienceDirect, ResearchGate, B-On, PubMed 

e Google Scholar). Destas bases de dados, surgiram 350 artigos, dos quais 7 

foram integrados na síntese final dos resultados. Os resultados desta pesquisa 

sugerem que, a motivação intrínseca é a variável motivacional que mostra maior 

associação com satisfação na EF. Assim, os resultados predizem que, para 
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promover a satisfação do aluno na disciplina de EF, as escolas e os professores 

de EF, devem promover ambientes educacionais favoráveis no sentido de 

satisfazer os interesses e as necessidades dos seus alunos, criando assim um 

bom relacionamento, uma boa competência e autonomia necessária, 

preconizando também experiências nas quais os alunos aprendem ao mesmo 

tempo que se divertem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Educação Física; Ensino Secundário; Alunos; 

Aulas. 

 

6.3. Abstract 

  This review of literature arose out of interest in solving a problem found in 

my resident class during my pedagogical practice. The main objective is to list 

the principal motivational factors of students in PE classes in secondary school, 

since the need to raise the motivation and predisposition of students in the 

resident class was a priority. However, this phenomenon ended up not being 

studied with the resident class, given the happening and context of International 

Public Health Emergency declared by the WHO, in the aftermath of the new 

coronavirus pandemic. The impact of the 13th of March Decree-Law n.º 10-

A/2020, which establishes exceptional and temporary measures referring to the 

epidemiological situation of the new Coronavirus – COVID 19, entailed the 

suspension of on-site academic activities, hindering the implementation of the 

initial idea, which would result from an empiric study on the same problematic. 

Given the will to deepen the theme and the importance motivation holds, a 

revision of the literature proceeded with the following objectives: a) solve the 

problematic found in the resident class; b) find agreements and strategies to 

increase the student's motivational rates during PE classes in secondary school; 

c) understanding how the PE teacher's actions can be essential in the increase 

of the students predisposition. This way, a personal understanding could be 

reached, modifying the way to act in and plan PE classes. These objectives are 

aligned in the way in which the results have been structured to answer the studies 

objectives. For this reason, a systematic review of the literature was done, using 
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five electronic databases (ScienceDirect, ResearchGate, B-On, PubMed e 

Google Scholar). From these databases, 350 articles arose, of which 7 were 

integrated in the final synthesis of the results. The results of this research suggest 

that intrinsic motivation is the motivational variable which shows bigger 

association with satisfaction in PE. Like so, the results forecast that, to promote 

student's satisfaction in PE class, schools and PE teachers should promote 

favorable educational environments in order to satisfy the interests and 

necessities of their students, creating a good relationship, good and necessary 

autonomy and competence, as well as foreboding experiences in which the 

students learn while having fun. 

 

KEY-WORDS: Motivation; Physical Education; Secondary Teaching; Students; 

Classes. 

 

 

 

6.4. Introdução 

  As aulas EF, podem conter um ambiente positivo na promoção de uma 

atividade física constante e na manutenção de um estilo de vida saudável entre 

os adolescentes (Cale, 2000; McKenzie, 2001). A motivação e a satisfação dos 

alunos com as aulas de EF podem influenciar os rotinas e atitudes a longo prazo 

(Beggs & Elkins, 2010; Hagger & Chatzisarantis, 2007). Portanto, parece 

importante identificar os fatores de motivação relacionados com a satisfação nas 

aulas de EF, percebendo como posso solucionar problemas de desmotivação 

nas aulas de EF em alunos do ensino secundário. É essencial, procurar 

entendimentos e estratégias e de que forma as ações do professor de EF nas 

aulas, podem ser determinantes, no aumento da predisposição dos alunos do 

ensino secundário. Atualmente, a teoria da autodeterminação (Deci & Ryan, 

1985, 2000), parece ser um arcabouço teórico útil para a compreensão dos 

processos psicológicos que provavelmente estão subjacentes à participação e 

dos alunos as aulas de EF. A motivação tem sido vista como um fator chave que 

influência os resultados da aprendizagem dos alunos (Chen, 2001). No domínio 
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da educação, a pesquisa sobre motivação preocupa-se principalmente com os 

fatores intrínsecos e extrínsecos onde o objetivo e o desenvolvimento dos alunos 

está envolvido no processo de E/A (Chen, 2001).  

 A EF foi amplamente testada e demonstrou desempenhar um papel vital 

na promoção e aquisição de estilos de vida saudáveis (Bailey, 2006). Portanto, 

é essencial promover experiências positivas em EF, a fim de melhorar os níveis 

de prática e a adesão da atividade física. Nesse contexto, a Teoria dos Objetivos 

de Realização (AGT) pode ser útil para entender a motivação e a direção desse 

comportamento (Nicholls, 1989). A AGT afirma que o principal objetivo de 

alguém participar em contextos de competição é demonstrar sua capacidade. 

Assim, foram encontradas duas dimensões básicas da habilidade: tarefa e 

orientação do ego. As pessoas orientadas para a tarefa participam de uma 

atividade para promover suas habilidades e dominar a tarefa. Por outro lado, o 

objetivo das pessoas que adotam uma orientação do ego é demonstrar uma 

habilidade que é superior à dos outros. Na EF, a orientação da tarefa está 

relacionada a altos níveis de esforço e persistência na aprendizagem. 

  O modelo de educação desportiva (MED), Siedentop (1994) é um modelo 

de currículo de educação física amplamente utilizado, que também ele tem sido 

associado a resultados psicológicos positivos entre os alunos, como o aumento 

de competência, afiliação, motivação e diversão (Hastie et al., 2011). A filosofia 

do MED é oferecer oportunidades aos alunos de se envolverem no desporto de 

maneira mais autêntica, aumentando as oportunidades de os alunos aprenderem 

as modalidades de forma mais completa oferecendo experiências importantes 

para a vida dos alunos (Van der Mars et al., 2010).  

 

 

6.5. Enquadramento Teórico 

6.5.1. Teoria da Autodeterminação (SDT: 1975) 

  A teoria da autodeterminação, explica o comportamento humano pelas 

razões que eles acreditam levar à participação em uma atividade, concentrando-

se em como a motivação intrínseca influência os atletas a desenvolver, persistir 

e até competir Frederick e Ryan (1995). Essa teoria é entendida como um 
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continuum estabelecendo diferentes níveis de autodeterminação. Ou seja, dos 

graus mais altos aos mais baixos de autodeterminação, o comportamento pode 

ser intrinsecamente motivado, extrinsecamente motivado ou não. O maior grau 

de autodeterminação é encontrado naqueles que são intrinsecamente 

motivados, o que envolve um comprometimento com a atividade devido ao 

prazer e gozo dela obtidos, fazendo dela um fim em si mesmo Ryan e Deci 

(2000). No caso da EF, a motivação é um fator chave que pode influenciar os 

resultados obtidos, pois altas conquistas de aprendizagem são frequentemente 

atribuídas à alta motivação de estudantes e ambientes que promovem a 

motivação (Moreno-Murcia, 2011; Standage & Treasure, 2002; Vallerand, 2001). 

 
 
 
6.5.2. Teoria da Autodeterminação (SDT: 1985) 

  Atualmente, a teoria da autodeterminação de Deci e Ryan (1985) e Deci 

e Ryan (2000), parece ser um arcabouço teórico útil para a compreensão dos 

processos psicológicos que provavelmente estão subjacentes à participação e 

avaliação das experiências na EF. A SDT ajuda a explicar o processo pelo qual 

determinados ambientes podem facilitar ou frustrar a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas de um indivíduo, que são consideradas 

elementos fundamentais no desenvolvimento do bem-estar. A necessidade de 

autonomia refere-se às experiências nas quais os indivíduos sentem que são as 

fontes de suas ações e podem determinar seus próprios comportamentos. A 

necessidade de competência refere-se à sensação de ter executado uma tarefa 

com eficiência e, portanto, de desenvolvimento de habilidades individuais. A 

necessidade de relacionamento refere-se à maneira como as interações com os 

outros sob o sentido de pertencer a um grupo. Como é mostrado na figura 1 

dentro da sequência motivacional estabelecida por SDT, essas três 

necessidades básicas mediariam o impacto de fatores sociais na motivação e 

desempenhariam um papel crítico na promoção da motivação autodeterminada.  

  Regulamentos podem ser diferenciada. Primeiro, a regulação externa, na 

qual não há internalização do comportamento, é a forma menos determinada de 

motivação extrínseca. O comportamento regulado externamente é executado 
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para receber uma recompensa ou evitar uma punição. Segundo, a regulação 

introjetada pressupõe um processo mínimo de internalização do comportamento, 

por outras palavras, o indivíduo participa da atividade para evitar sentimentos de 

culpa. Terceiro, a regulamentação identificada implica mais um passo em 

direção à internalização do comportamento, à medida que o indivíduo começa a 

apreciar a importância e os benefícios potenciais da atividade. Por fim, a 

regulamentação integrada envolve o processo máximo de internalização. O 

indivíduo incorpora a atividade no seu estilo de vida e coloca-a em consonância 

com os restantes valores pessoais. A pesquisa mostrou que as formas de 

motivação no final autodeterminado do continuum (ou seja, motivação intrínseca, 

regulação integrada e regulação identificada) estão relacionadas a 

comportamentos mais adaptativos, como estilo de vida ativo, aumento da 

autoestima e satisfação com ou adesão ao exercício, enquanto formas não-

determinadas de motivação (regulação introjetada, regulação extrínseca e 

amotivação) estão associadas a consequências não adaptativas, como desistir 

do exercício físico.  

 

 

6.5.3. Teoria do Modelo Transcontextual de Motivação 

  As teorias motivacionais multidimensionais contemporâneas, como o 

modelo transcontextual de motivação, Hagger et al. (2006), refere que a 

Figura 3 - Sequência de Processos Motivacionais Estabelecidos por SDT 
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motivação autônoma precisa ser canalizada em intenções para que o 

comportamento adequado que satisfaça as necessidades seja decretado. Essa 

canalização da intenção requer a formação de determinantes proximais do 

comportamento, como atitudes, normas subjetivas e controlo comportamental 

percebido. Por exemplo, um aluno pode desenvolver a intenção se envolver em 

um clube de voleibol da comunidade após uma experiência motivadora de 

voleibol de educação desportiva, contudo, se o clube for considerado competitivo 

ou caro demais, essas ameaças de controlo comportamental substituirão a 

mudança de comportamento pretendida. O resultado é que as mudanças 

positivas na motivação na educação física podem atuar como um precursor 

informativo envolvido na formação de julgamentos e expectativas em relação ao 

comportamento futuro no lazer, no entanto, é difícil discernir a sua relação direta. 

 

 

6.5.4. Teoria dos Objetivos de Realização 

  A teoria dos objetivos de realização (AGT), considera que em um 

ambiente de realizações, como o das aulas de educação física, o aluno é 

motivado pela obtenção de sucesso. A perceção subjetiva do sucesso depende 

do critério usado para definir o que constitui esse sucesso. Este critério é 

condicionado por fatores pessoais, sociais e contextuais, designado de clima 

motivacional. Este é associado aos diferentes agentes sociais existentes, 

(família, colegas e professores, que definem então o sucesso do aluno, (Cervelló, 

2004). Esse clima motivacional distingue os critérios de sucesso aplicados, 

sendo este orientado à tarefa ou focado ao ego (Ames, 1992). Um clima 

envolvendo a tarefa é aquele em que o professor incentiva a autonomia, tomada 

de decisão, participação, domínio individual da tarefa, resolução de problemas e 

a própria recompensação dos mesmos.  Por outro lado, um clima que envolve o 

ego, o professor controla grande parte da dinâmica da turma, promovendo a 

competição entre os alunos, realiza avaliações públicas e geralmente 

recompensa os estudantes mais talentosos (Nicholls, 1989). Os alunos que 

relacionam o clima orientado para as tarefas consideram a educação física como 

tendo um propósito, onde preferem tarefas mais desafiadoras e tendem a 
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divertirem-se mais durante as aulas. No clima baseado no ego, os alunos 

consideram a disciplina de EF como sendo um meio de obtenção de aprovação 

ou estatuído social em relação aos colegas de turma, Cervelló Gimeno et al. 

(1999). O objetivo é demonstrar capacidades superiores em relação aos colegas, 

isso é chamado de orientação do objetivo do ego. Pesquisas no domínio da 

educação física Treasure e Robert (2001), mostraram que as duas orientações 

objetivas se referem a diferentes respostas motivacionais afetivas e 

comportamentais dos alunos, como escolha da dificuldade da tarefa, satisfação 

e diversão. Os alunos com alta orientação do ego tendem a evitar o aprendizado 

de tarefas difíceis, o que pode comprometer suas conceções normativas de 

habilidade. Eles atribuem sucesso ou fracasso à habilidade normal. 

  As orientações para os objetivos de realização têm como objetivo explicar 

a motivação dos alunos individualmente. No nível situacional, a AGT, os 

objetivos de realização por Ames (1992), sugere que os alunos possam perceber 

as diferentes estruturas instrucionais, promovendo diferentes objetivos de 

realização. Epstein (1989), cunhou o acrônimo TARGET para representar seis 

estruturas do contexto de realizações que influenciam a motivação dos alunos 

na sala de aula: Tarefa, Autoridade, Recompensa, Agrupamento, Avaliação e 

Tempo. Ames (1992), sustentou que a maneira como os professores 

operacionalizam essas estruturas determina, em grande parte, as respostas 

motivacionais dos alunos.  

 

6.6. Objetivos 

  Esta revisão da literatura tem como objetivos: a) aprofundar o 

entendimento da problemática encontrada na turma residente; b) procurar 

entendimentos e estratégias para aumentar os índices motivacionais dos alunos 

durante as aulas de EF no ensino secundário; c) perceber como é que as ações 

do professor de EF podem ser essenciais no aumento da predisposição dos 

alunos. Desta forma, poderia chegar a um entendimento pessoal, modificando a 

forma de atuar e planear aulas de EF. Estes objetivos estão alinhados de 

maneira em que os resultados foram estruturados para dar resposta aos 

objetivos deste estudo. 
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6.7. Metodologia 

  Foi desenvolvida uma revisão da literatura com base nos pressupostos de 

“The Joanna Briggs Institute, utilizando o método, “Population, Intervention, 

Comparison, Outcome” (PICO)”. Identificamos como “População” os alunos, 

“Intervenção” a (des)motivação nas aulas de EF, e “Comparação” e “Resultados” 

os fatores que levam a uma redução ou aumento da motivação nas aulas de EF 

em alunos no ensino secundário. Com base neste método, foi formulada a 

questão, “Motivação dos Alunos nas Aulas de EF no Ensino Secundário, sobre 

a qual incidiu a revisão”. 

 

 

 

6.7.1. Estratégia de Pesquisa  

  Para a elaboração desta revisão da literatura, recorri a cinco banco de 

dados eletrônicos (ScienceDirect, ResearchGate, B-On, PubMed e Google 

Scholar), com artigos publicados desde 2000 e 2020.  As palavras-chave 

utilizadas para a procura nos bancos de dados foram, “motivação”, “educação 

física”, “ensino secundário”, “aulas” e “alunos”, restringindo a busca para apenas 

a artigos científicos.  

 

  

6.7.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

  Os artigos selecionados para análise tiveram como critérios de inclusão 

os fatores associados à motivarão na aula de educação física no ensino 

secundário. Foi ainda tido em conta o idioma na qual os artigos eram redigidos, 

incluindo apenas árticos escritos em inglês, português e espanhol. 

  Como critérios de exclusão, consideraram-se os artigos de revisão, 

estudos relacionados com ciclo de estudos inferior ao ensino secundário. Foram 

ainda excluídos todos os artigos não enquadrados na totalidade dos critérios de 

inclusão.  
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6.7.3. Seleção e Avaliação Bibliográfica 

  Foram identificados, no total, 350 artigos dos quais, após a leitura do título 

e sumário, foram excluídos 279 por não se enquadrarem nos critérios de seleção 

mencionados, restando um total de 71 artigos para revisão. Cada resumo foi 

examinado, realizando uma triagem sobre os 71 artigos. Destes, apenas 7 

artigos passaram na seleção e avaliação pretendida. 

  O fluxograma apresentado seguidamente (figura 4), foi elaborado 

segundo as diretrizes do “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses”, (PRISMA) e sintetiza o processo de seleção dos estudos 

adotados nesta revisão. 

 

 

 

Figura 4 - Fluxograma dos Artigos Avaliados para RSL  
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Artigo Autor Ano 

1 Antonio Granero-gallegos 2002 

2 Tristan L. Wallhead e Nikos Ntoumanis 2004 

3 John Sproule 2007 

4 Ricardo Cuevas 2012 

5 Roberto Ferriz 2013 

6 Antonio Granero-gallegos 2014 

7 Tristan L. Wallhead 2014 

 

Tabela 7 - Estudos Concluídos na Síntese 
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 Autores 
Foco do 

Estudo 
País Participantes Idade Instrumento 

Conceitos / 

Teorias 

Resultados 

Principais 

1 

Antonio Granero-

Gallegos, Antonio 

Baena-Extremera, 

Francisco J. Pérez-

Quero, Maria M. 

Ortiz-Camacho e 

Clara Bracho-Amador 

Analysis of 

motivational profiles 

of satisfaction and 

importance of 

physical education 

in high school 

adolescents 

Espanha 

(Almeria, Córdoba, 

Granada, Jaen e 

Sevilha) 

2002 estudantes 

(970 homens 1.032 

mulheres de 17 

escolas secundárias  

12 a 19 

anos (M = 14,99, DP 

= 1,43), 

1. Para avaliar a 

motivação, 

(Sport Motivation 

Scale); 

 

2. Perceção de 

sucesso 

(Perception of 

Success 

Questionnaire); 

 

3. Satisfação 

desportiva (Sport 

Satisfaction 

Questionnaire); 

 

4. Importância da 

EF, (Importance 

of Physical 

Education). 

• Teoria da 

Autoeficácia 

(Bandura, 1986); 

 

• Teoria da 

Autodeterminação 

(Deci,1975; Ryan 

e Deci, 2000). 

 

• Teoria dos 

Objetivos de 

Realização 

(Ames, 1992; 

Dweck e Elliot, 

1983; Nicholls, 

1984). 

• Os alunos das 

escolas 

secundárias têm 

um nível de 

motivação 

intrínseca elevado, 

encontram-se 

satisfeitos e 

divertem-se 

durante as aulas de 

EF, reconhecendo 

a importância da 

EF; 

 

• A maior parte dos 

alunos sente que 

realmente gosta de 

aulas de EF 

considerando-a 

muito importante. 

2 
Tristan L. Wallhead e 

Nikos Ntoumanis 

Effects of a Sport 

Education 

Intervention on 

Students’ 

Motivational 

Responses in 

Physical Education 

Inglaterra 
51 estudantes de 

escolas secundárias 

Até aos 16 anos 

M=14,3 anos 

1. Inquérito de 

Motivação 

Intrínseca (IMI; 

Ryan, 1982); 

 

2. Orientações 

para os 

• Teoria dos 

Objetivos de 

Realização, (AGT) 

(Nicholls, 1984); 

(TARGET) 

• Os alunos preferem 

o MED, porque 

aprendem mais e 

estão mais 

envolvidos nas 

aulas e nas 

aprendizagens em 
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Objetivos de 

Realização foi 

usado o 

questionário de 

Orientação 

sobre o desporto 

e o ego, 

(TEOSQ; Duda 

& Nicholls, 

1992); 

 

3. Questionário de 

Autorregulação 

Acadêmica, 

(ASRQ; Ryan & 

Connell, 1989); 

 

4. Escala de 

Motivação 

Académica 

(Vallerand, 

Pelletier, Blais, 

et al., 1992); 

 

5. Questionário das 

Orientações de 

aprendizagem e 

desempenho em 

EF, 

(LAPOPECQ: 

comparação com 

os currículos 

tradicionais de EF; 

 

• Aumento do nível 

motivacional nas 

várias variáveis são 

visíveis, 

constatando o 

aumento de 

entusiasmo e 

prazer entre os 

alunos nas aulas 

de EF. 
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Papaioannou, 

1995). 

3 

John Sproule, C.K. 

John Wang, Kevin 

Morgan, Mike 

McNeill, Terry 

McMorris 

Effects of 

motivational climate 

in Singaporean 

physical 

education lessons 

on intrinsic 

motivation and 

physical 

activity intention 

Singapura 

1122 estudantes 

escolas secundárias 

 

14 a 16 anos 

M=15,2 

 

1. Para medir a 

perceção dos 

alunos sobre o 

seu 

desempenho 

nas aulas de EF, 

foi utilizado o 

questionário das 

orientações de 

aprendizagem e 

desempenho em 

EF, 

(LAPOPECQ; 

Papaioannou, 

1995); 

 

2. Questionário de 

orientação sobre 

o desporto, a 

tarefa e Ego 

(TEOSQ; Duda 

& Nicholls, 

1989); 

 

3.  Para a 

motivação 

intrínseca, 

Perceived Locus 

• Teoria dos 

Objetivos de 

Realização, (AGT) 

(Nicholls, 1984); 

• Os resultados 

sugerem, que o 

domínio do clima 

motivacional nas 

aulas de EF, 

promovem o 

interesse e maiores 

intenções de serem 

fisicamente mais 

ativos. 

 

• Os professores de 

EF devem 

desenvolver uma 

maior criatividade e 

diversificação nas 

aulas de EF, para 

estes podem 

desenvolver e 

conquistarem mais 

objetivos pessoais, 

elevando índices 

de motivação 

intrínseca. 
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of Causality 

(PLOC), 

(Goudas, Biddle 

e Fox (1994). 

4 

Ricardo Cuevas, 

Onofre Contreras, 

Tomás García-Calvo 

Effects of an 

experimental 

program to improve 

the motivation in 

physical education 

of Spanish students 

Espanha 

169 estudantes 

de escolas 

secundárias 

M=15.51 

1. Com base nas 

indicações do 

TARGET (Ames, 

1992), utilizou-se 

um questionário 

de orientações 

de 

aprendizagem e 

desempenho em 

EF 

(LAPOPECQ; 

Papaioannou, 

1994). 

• Teoria dos 

Objetivos de 

Realização, (AGT) 

(Nicholls, 1984); 

 

(TARGET) 

• Os resultados 

previram um 

aumento 

significativo quanto 

à alegria, ao 

esforço percebido e 

às competências 

dos alunos 

 

• Os alunos 

evidenciam uma 

maior motivação 

intrínseca quando 

estes se envolvem 

nas tarefas; 

 

• Os resultados 

sugerem que o 

MED oferece uma 

maior intervenção 

do aluno e facilita a 

inclusão dos alunos 

na realização de 

tarefas, quando 

envolvidos, fazem-

no, porque 
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compreendem o 

seu valor para o 

jogo e a 

importância do 

trabalho de grupo 

e, portanto, são 

mais propensos a 

se sentirem 

competentes; 

 

• Os resultados 

sugerem ainda que 

o domínio do clima 

da aula de EF, 

pode ajudar a 

promover 

motivações 

adaptativas no 

perfil do aluno, a 

fim de aumentar os 

seus níveis de 

atividade física nas 

aulas de EF, 

promovendo a 

atividade física no 

quotidiano do 

aluno. 
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5 

Roberto Ferriz, Álvaro 

Sicilia e Piedad 

Sáenz-Álvarez 

Predicting 

Satisfaction in 

Physical Education 

Classes: A Study 

Based on 

Self-Determination 

Theory 

Espanha 
858 estudantes de 

escolas secundárias 

15 e 20 anos 

M=16,72 

1. Questionário de 

satisfação da 

turma nas aulas 

de EF; 

 

2. Escala de 

necessidades 

psicológicas 

básicas em 

exercícios; 

 

3. Motivação nas 

aulas de EF, 

Perceived Locus 

of Causality 

(PLOC). 

• Teoria da 

autodeterminação 

(SDT) (Deci & 

Ryan, 1985). 

• A satisfação das 

necessidades 

psicológicas 

básicas tem maior 

influência no 

desenvolvimento 

de 

comportamentos 

adaptativos do que 

as próprias razões 

do aluno para 

participar em uma 

atividade ou tarefa; 

 

• Os resultados 

deste estudo 

referem que tanto a 

motivação 

autodeterminada 

quanto a não 

autodeterminada 

podem ser usadas 

para prever a 

satisfação dos 

alunos nas aulas 

de EF; 

 

• A amotivação 

mostra uma 

relação negativa 
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com a satisfação 

da EF; 

 

• A motivação 

intrínseca parece 

ser a forma de 

motivação mais 

eficaz quanto à 

satisfação da EF. 

6 

Antonio Granero-

Gallegos, Antonio 

Baena-Extremera, 

Manuel Gómez-

López, J. 

Arturo Abraldes 

Importance of 

Physical Education: 

motivation and 

motivational 

climate 

Espanha 

 (Almeria, 

Granada e 

Málaga) 

1298 estudantes de 

escolas secundárias 

12 a 19 anos 

M=15.13 

1. Questionário de 

orientações de 

aprendizagem e 

desempenho em 

EF 

(LAPOPECQ: 

Papaioannou, 

1994); 

 

2. Escala de 

motivação 

desportiva 

(SMS: Granero-

Gallegos e 

Baena-

Extremera 

(2013). 

• Teoria dos 

Objetivos de 

Realização, 

(AGT), (Nicholls, 

1984); 

 

• Teoria da 

autodeterminação 

(SDT) (Deci & 

Ryan, 1985). 

• A motivação 

intrínseca nos 

alunos, é o fator 

mais importante 

seguido pela 

motivação 

extrínseca; 

 

• O perfil 

motivacional mais 

autodeterminado 

corresponde aos 

alunos que 

atribuem maior 

importância à EF.  

 

• Os altos índices de 

autodeterminação 

predizem 

positivamente a 

importância 
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atribuída pelo aluno 

à EF. 

 

• Os alunos mais 

determinados 

apresentam fatores 

positivos de 

impacto 

motivacional em 

relação à EF, como 

interesse, esforço, 

diversão, 

satisfação e alta 

participação. 

7 

Tristan L. Wallhead, 

Alex C. Garn & Carla 

Vidoni  

Effect of a Sport 

Education Program 

on Motivation for 

Physical Education 

and Leisure-Time 

Physical Activity 

Midwestern,  

United States 

568 estudantes das 

escolas secundarias 

 

M=14,75 

1. O tipo de 

motivação 

intrínseca foi 

utilizado 

questionário de 

Lócus de 

Causalidade 

Percebido, de 

(Goudas, Biddle 

e Fox (1994); 

 

2. Questionário 

inclui uma 

adaptação para 

educação física 

do (Questionário 

• Teoria da 

Autodeterminação 

(Deci,1975; Ryan 

e Deci, 2000);  

 

• Teoria 

transcontextual 

model of 

motivation 

(Hagger, 

Chatzisarantis & 

Harris, 2006); 

• Os resultados 
deste estudo 

revelaram que os 
estudantes que 
estavam 

envolvidos no 
MED, obtiveram 
um aumento 

significativo da 
atividade prática 
da aula, 

comparativamente 
aos alunos que 
ingressaram no 

modelo de ensino 
tradicional.  
 

• Os professores 
devem ser 
proativos em 

procurar inovar 
não apenas no 
contexto de aula, 

mas também em 
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de 

Autorregulação 

Acadêmica), 

(Ryan & Connell, 

1989); 

 

3. Para avaliar a 

amotivação, foi 

utilizado, 

Academic 

Motivation Scale, 

(Goudas et al., 

1994); 

 

4. The Basic 

Psychological 

Needs Scale 

adaptado à EF, 

(Ntoumanis, 

2005). 

atividades fora 

das aulas. 

Tabela 8 - Síntese de Estudos Abrangidos na Revisão
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6.8. Resultados e Discussão 

Após a análise dos 7 artigos incluídos nesta revisão, procedeu-se a uma 

síntese dos resultados obtidos em cada estudo. A tabela 8 apresenta os títulos 

dos artigos em questão, assim como autores de cada um, a estratégia 

pedagógica utilizada, o país de origem, os respetivos participantes e a média de 

idades obtidas em cada amostra. Apresenta também os instrumentos que foram 

aplicados em cada artigo e os conceitos/teorias em que cada um se baseia.  

  Os artigos apresentados na tabela 8 como o 1,2,3,4 e 6, elencam o seu 

estudo à teoria dos objetivos de realização de (Ames, 1992; Elliott & Dweck, 

1983; Nicholls, 1984). Os artigos 1, 5, 6 e 7, baseiam-se na teoria da 

autodeterminação de Deci e Ryan (1985) e Ryan e Deci (2000). Constata-se 

ainda que no artigo 1 é também referenciado a teoria da autoeficácia de Bandura 

(1986) e o artigo 7 na teoria modelo transcontextual de motivação de Hagger et 

al. (2006). 

  Quanto ao artigo 1, os resultados do estudo têm implicações teóricas 

importantes e ampliam a base de conhecimentos sobre as motivações dos 

alunos, a sua satisfação e a importância que atribuem à EF. Conforme os dados 

obtidos no artigo, os alunos das escolas secundárias têm alta motivação 

intrínseca, encontram-se satisfeitos e divertem-se durante as aulas de EF, 

reconhecendo a importância da EF. Três possíveis perfis motivacionais foram 

encontrados nos alunos: perfil moderado de motivação com altos valores de 

orientação e motivação do ego. Perfil de baixa motivação, com valores positivos 

de motivação e aborrecimento, e baixos resultados de motivação intrínseca, 

diversão, importância e utilidade do EF. Perfil de alta motivação, com altos 

valores de motivação intrínseca, satisfação, diversão, orientação para as tarefas, 

importância da EF e grande motivação extrínseca. Os resultados mostram a 

relação positiva entre motivação intrínseca e orientação à tarefa, confirmando os 

resultados obtidos em diferentes estudos sobre EF, que também revelam um 

clima motivacional positivo para a realização da tarefa.  A satisfação e diversão 

associou-se positivamente à importância atribuída à EF, uma vez que, como 

afirma Mendoza et al. (1994), a maioria dos estudantes sente que realmente 

gosta de aulas de educação física considerando-a muito importante. 
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  No que concerne ao artigo 2 o modelo de educação desportiva, MED, 

efetivamente trouxe mudanças positivas nas perceções dos alunos sobre as 

aulas de EF. O aumento dos níveis motivacionais de várias variáveis são visíveis, 

tal como destacam também Alexander et al. (1993), onde relataram o aumento 

de entusiasmo e prazer entre os alunos nas aulas de EF. Além disso, Alexander 

et al. (1996), analisaram as perceções dos alunos sobre o modelo de educação 

desportiva e concluíram que os alunos preferem o MED, porque aprendem mais 

e estão mais envolvidos nas aulas e nas aprendizagens em comparação com os 

currículos tradicionais de EF. Pesquisas anteriores mostraram que uma 

mudança no foco do aluno, de habilidades desportivas para o trabalho em grupos 

e de cooperação, é favorável à satisfação do aluno (Hastie, 1996).  Este estudo 

propôs que o MED tem muitos pontos em comum com as estruturas TARGET 

de Epstein (1989), no sentido de promover um clima onde os alunos estão 

envolvidos nas tarefas.  

   Quanto ao artigo 3, os resultados apoiam a relação entre o clima 

motivacional percebido pelos alunos nas aulas de EF e a adoção de metas, 

motivação intrínseca e a intenção de ser mais ativo. Os resultados sugerem, que 

a perceção de um clima motivacional no âmbito da EF, pode promover interesses 

e intenções de serem fisicamente mais ativos. No entanto, é necessário 

examinar a discrepância entre as perceções dos professores e dos alunos sobre 

o clima motivacional, em comparação com a avaliação do comportamento. 

Compreender a diferença de perceção e comportamento pode ajudar a orientar 

intervenções mais efetivas, bem como entender os processos motivacionais dos 

alunos. Os professores de EF são incentivados a desenvolver uma maior 

criatividade e diversificação na definição de tarefas para atender a às 

necessidade e interesses dos alunos. Ao fornecer mais autonomia aos alunos, 

ou seja, uma abordagem centrada no aluno, estes podem desenvolver mais 

objetivos pessoais e aumentar os índices de motivação intrínseca, que 

promoverá intenções mais positivas na atividade física do aluno.  

  O artigo 4 no que diz respeito aos resultados é em muito semelhante aos 

resultados obtidos no artigo 2, quando estes promovem um envolvimento dos 

alunos nas tarefas. Esse clima tem sido associado a padrões cognitivos e 
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motivacionais nos alunos durante as aulas de EF, Mitchell (1996) e Papaioannou 

(1995). Para testar essa afirmação, o presente estudo avaliou se as mudanças 

nas perceções dos alunos sobre o seu envolvimento nas tarefas, a sua 

autonomia e os seus objetivos nas tarefas preveriam significativamente mais 

prazer depois da sua intervenção. Os resultados sobre o envolvimento dos 

alunos nas tarefas pós-intervenção previu significativamente mais alegria, mais 

esforço percebido e mais competência percebida, apoiando assim a hipótese 

colocada inicialmente. Pesquisas anteriores de Mitchell (1996) e Papaioannou 

(1995), indicaram que os alunos em EF, evidenciam uma maior motivação 

intrínseca quando estes se envolvem nas tarefas.  Esses resultados sugerem 

que o MED oferece uma maior intervenção e facilita a inclusão dos alunos na 

realização de tarefas, o que, por sua vez, promove respostas motivacionais 

adaptativas. Em termos práticos, isso significa que, quando os alunos se 

envolvem no modelo de educação desportiva, fazem-no, porque compreendem 

o seu valor para o jogo e a importância do trabalho de grupo e, portanto, são 

mais propensos a se sentirem competentes nas várias modalidades desportivas. 

Concluindo, os resultados sugerem que o domínio do clima da aula de EF, pode 

ajudar a promover motivações adaptativas no perfil do aluno, a fim de aumentar 

os seus níveis de atividade física nas aulas de EF e promover a atividade física 

no seu quotidiano. 

  No que diz respeito ao artigo 5, o estudo teve como objetivo analisar os 

efeitos preditivos que as necessidades psicológicas básicas e os tipos de 

motivação têm sobre a satisfação dos alunos na aula de EF. Os resultados deste 

estudo enfatizam o papel predominante que a satisfação da necessidade de 

relacionamento desempenha na satisfação dos alunos. Esses resultados estão 

alinhados com os postulados na teoria de autodeterminação (SDT) e com 

pesquisas anteriores de Hagger et al. (2005), onde sugerem que a satisfação 

das necessidades psicológicas básicas tem maior influência no desenvolvimento 

de comportamentos adaptativos do que as próprias razões do aluno para 

participar em uma atividade ou tarefa. Os resultados deste estudo também 

corroboram a pesquisa de outras investigações como Ntoumanis (2002) e 

Granero-Gallegos et al. (2012) onde referem que tanto a motivação 
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autodeterminada quanto a não autodeterminada podem ser usadas para prever 

a satisfação dos alunos nas aulas de EF, já a amotivação mostra uma relação 

negativa com a satisfação da EF. Não obstante destes resultados, a motivação 

intrínseca parece ser a forma de motivação mais eficaz quanto à satisfação da 

EF. Este resultado é coerente com a definição estabelecida por SDT de Deci 

(1985), porque a essência da motivação intrínseca está enraizada no prazer da 

própria atividade. Estudos indicaram que o prazer é um componente básico da 

satisfação com a prática física, Rossman e Schlatter (1995), nesse sentido, o 

estudo de Cunningham (2007), constatou que 75% dos estudantes, relataram 

que a diversão e o gozo pela atividade eram as principais fontes de satisfação 

nas aulas de EF. 

  O artigo 6, objetivo da pesquisa foi estudar o poder preditivo da motivação 

e do clima motivacional no que diz respeito à importância e utilidade atribuída à 

EF. Em resumo, com relação à predição da importância atribuída à EF, 

descobriu-se que, a motivação intrínseca  nos alunos, é o fator mais importante 

seguido pela motivação extrínseca, concordando com a (Moreno Murcia et al., 

2006). Em relação à motivação extrínseca, os dados desta pesquisa corroboram 

os estudos de Baena-Extremera et al. (2012) e  Moreno Murcia et al. (2006), que 

afirmaram que o perfil motivacional mais autodeterminado corresponde aos 

alunos que atribuem maior importância à EF. Moreno-Murcia et al. (2013), em 

um estudo de previsão, de acordo com as linhas desta investigação, concluíram 

que os altos índices de autodeterminação predizem positivamente a importância 

atribuída pelo aluno à EF. Em relação à motivação intrínseca, o conhecimento 

teve o maior valor preditivo, portanto, é claro que os estudantes que fazem EF, 

procuraram progredir na sua compreensão. Ntoumanis (2002) e Wang e Biddle 

(2001) mostraram que os alunos mais determinados apresentam fatores 

positivos de impacto motivacional em relação à EF, como interesse, esforço, 

diversão, satisfação e alta participação, sendo estes  essenciais na motivação 

intrínseca e no seu conhecimento. 

  Quanto ao artigo 7, o objetivo do estudo foi examinar o efeito de um 

modelo de educação desportivo (MED), no ensino secundário, sobre a 

motivação dos alunos para a Educação Física e a atividade física de recreação 



Desenvolvimento Profissional 

143 

e lazer. Os resultados deste estudo revelaram que os estudantes que estavam 

envolvidos no MED, obtiveram um aumento significativo da atividade prática da 

aula, comparativamente aos alunos que ingressaram no modelo tradicional de 

multiactividades. Esses resultados são consistentes com os resultados de vários 

estudos anteriores que relataram aumentos na atividade física dos alunos após 

a participação no MED, Perlman (2010) e Wallhead e Ntoumanis (2004). 

Experimentar o jogo formal é uma consequência positiva das experiências 

fornecidas pelo MED. Além disso, permite uma noção mais aproximada do jogo 

real, podendo incentivar a que os alunos possam se inscrever em equipas ou 

realizar jogos de desportos coletivos fora do contexto escolar. Apesar destas 

características, os alunos ficaram desprovidos de um motivo para continuar a 

sua atividade fora do contexto escolar. Ou seja, o MED, não provocou um 

aumento e interesse na atividade física de recreação e lazer. Para obter uma 

transferência os mesmos resultados contidos nas aulas de EF para o contexto 

de recreação e lazer, os professores devem ser proativos em procurar inovar 

não apenas no contexto de aula, mas também em atividades fora das aulas. 

  Em suma, os resultados desta pesquisa sugerem que a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas, particularmente a necessidade de 

relacionamento, prediz melhor a satisfação na EF do que outras formas de 

motivação. Os resultados também indicaram que a motivação intrínseca é a 

variável motivacional que mostra maior associação com satisfação na EF. Assim, 

os resultados sugerem que, para promover a satisfação do aluno na EF, as 

escolas e os professores de EF, devem promover ambientes educacionais 

saudáveis e criativos, no sentido de satisfazer as necessidades de 

relacionamento, a competência e autonomia, gerando experiências nas quais os 

alunos se divertem ao mesmo tempo que aprendem. 

 

 

6.9. Considerações Finais 

   Em suma, esta revisão mostra que a EF, está alinhada com o SDT e o 

AGT na promoção de resultados motivacionais entre os alunos do ensino 

secundário. Desta forma, a revisão da literatura realizada, proporcionou-me um 



Desenvolvimento Profissional 

144 

conjunto de novos entendimentos teóricos e práticos para a resolução de 

constrangimentos do domínio da motivação. Para aumentar a motivação dos 

alunos na educação física e nas atividades de recreação e lazer, os professores 

que recrutam o modelo de ensino desportivo (MED), em vez de modelos 

tradicionais na lecionação das suas aulas, obtiveram melhores níveis de 

motivação. Com esta revisão da literatura percebi que a motivação intrínseca é 

a variável motivacional que mostra uma maior associação com satisfação dos 

alunos nas aulas de EF. Assim, os resultados predizem que, para promover a 

satisfação do aluno na disciplina de EF, as escolas e os professores de EF, 

devem promover ambientes educacionais favoráveis no sentido de satisfazer os 

interesses e as necessidades dos seus alunos, criando assim um bom 

relacionamento, uma boa competência e autonomia necessária, gerando 

experiências nas quais os alunos aprendem ao mesmo tempo que se divertem. 

Além disso, os professores devem ajudar os seus alunos na condução deste 

mesmo modelo educativo, satisfazendo ainda mais as necessidades 

psicológicas básicas e aumentando de certa forma o tempo de atividade física 

dos alunos na realização das tarefas. Para o meu DP, foi importante descobrir 

várias estratégias, como a aplicação prática do modelo de ensino desportivo e 

como as minhas ações durante a prática pedagógica podem ter uma importante 

influencia no aumento da predisposição dos alunos. Nesse sentido, tenho a 

oportunidade de reverter a tendência atual, onde existe pouca motivação e pouca 

atividade física nos jovens, aplicando adequadamente não só o modelo de 

educação desportiva, mas também na implementação de tarefas criativas e 

inovadoras dentro e fora do contexto escolar, combatendo assim a abstinência 

sentida nas minhas aulas de EF. 
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7. Conclusões e Perspetivas Futuras 

  Um dos momentos mais ansiados durante todo o ano por fim chegou. 

Este, dita o desfecho de mais uma enorme etapa da minha vida, concretizando 

assim, mais um dos muitos objetivos pessoais. Durante esta caminhada, foram 

vários os momentos e experiências vividas, transformando-as em marcos 

importantes no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro do contexto 

real de ensino, foi possível ensaiar e testar as minhas qualidades como 

professor, aplicando e reajustando todos os conhecimentos até então adquiridos.  

  Quanto aos meus sentimentos e segurança na ação pedagógica, estes 

foram-se modificando ao longo do ano. No princípio, atravessei por momentos 

de grande inquietação, ansiedade e preocupação pessoal. Este turbilhão de 

sentimentos, representava as incertezas referentes à realização e superação 

dos vários desafios, que como EE teria de lidar. À medida que o estágio se 

desenrolava, o meu desenvolvimento profissional ia evoluindo, colocando as 

dúvidas de lado e encarando e perspetivando o ano com mais otimismo e 

segurança na concretização das minhas funções.  

  Para que tudo isto fosse possível, é de destacar a fantástica relação 

sentida entre os representantes do núcleo de estágio, onde existiu sempre um 

clima positivo, associado a uma enorme cooperação e predisposição para o 

trabalho que seria desenvolvido durante o ano. Não enalteço apenas as colegas 

do NE, mas também o PC, onde assegurou do início ao fim do EP, um constante 

acompanhamento, mostrando-se ainda disponível para ouvir, questionar, criticar, 

fundamentar e discursar sobre as suas conceções e sugestões, incentivando à 

melhoria da minha ação pedagógica, mas também focado no domínio do E/A 

dos alunos. Estas ações, considero-as muito importantes e essências para a 

constante evolução do meu desenvolvimento profissional. 

  Durante a fase de E/A dos alunos, procurei colocar em prática alguns dos 

modelos de ensino existentes, uns por necessidade e outros por ser um ano 

onde me permite realizar as mais variadas experiências. Contudo, existiu 

momentos em que controlar os alunos demonstrou ser um verdadeiro desafio. 

Uma vez constado o problema, pesquisei por métodos e estratégias, levando a 

modificar não apenas os meus comportamento e crenças, mas também os 
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planeamentos, e modelo de ensino que fazia valer no início da PP. A intenção 

era simples, acabar com comportamentos desviantes e aumentar os índices de 

motivação, uma vez que, a predisposição da turma em algumas das aulas não 

era a mais desejada.  Mais uma vez fui adquirindo competências e encontrando 

soluções, consumando assim as minhas dificuldades. A construção de uma boa 

ligação com os alunos, também revelou ser muito importante na resolução não 

só deste, mas de muitos dos desafios do ano.   

   Em suma, o EP foi vivido de forma intensa, onde a constante insatisfação, 

a persistência e o querer de fazer mais e melhor, foram a receita para hoje findar 

este momento com um sentimento de dever cumprido. Sem dúvida alguma que 

o estágio, foi um espaço de grandes aprendizagens e de momentos únicos, tanto 

para os alunos como para mim. 

  Quanto a perspetivas futuras, tal como consta no início deste documento, 

pretendo alargar os meus conhecimentos na área do alto rendimento, com o 

sonho futurístico de adquirir a mais alta distinção académica. Enquanto isso, e 

avaliando as grandes dificuldades de acesso à profissão em questão, pretendo 

conseguir atingir essa meta, porque na verdade, o objetivo de hoje é sem dúvida 

nenhuma ser professor de educação física.  
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