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Resumo 

A prática de ensino supervisionada tem como objetivo proporcionar ao estudante 

estagiário uma experiência real no ensino de Educação Física nas escolas, à 

medida que é acompanhado por dois profissionais especializados. Um professor 

cooperante ao nível de escola e o professor orientador da Faculdade. Neste 

estágio foram colocados em prática todos os conhecimentos adquiridos tanto na 

licenciatura como na 1º fase de formação enquanto professor. O documento 

apresentado denomina-se de Relatório de Estágio e pretende relatar o processo 

adjacente ao estágio em si. Durante o ano letivo, foram vários os problemas 

transversais ao planeamento, realização e avaliação respetivamente. A postura 

a adotar pelo professor face aos alunos, o baixo nível de aptidão física e os 

diferentes níveis de habilidade foram 3 das maiores consternações durante o 

estágio. Intimamente ligado a esses temas, surgiu a necessidade de avaliar o 

conhecimento do professor e o desempenho de jogo dos alunos na modalidade 

de voleibol. Por isso mesmo, na Área 1, insere-se um estudo de investigação 

que pretende dar resposta a essa problemática, denominado de “Análise do 

desenvolvimento do desempenho de jogo dos alunos e o nível de conhecimento 

especializado do conteúdo do professor numa unidade de ensino do voleibol: 

aplicação híbrida do Modelo de Educação Desportiva e do Ensino dos Jogos 

para a Compreensão”. Tendo sido a implementação de modelos um grande pilar 

deste estágio, esta área discorre ainda sobre outros estilos e estratégias 

utilizadas durante o ano, nas diferentes modalidades e fases de desenvolvimento 

profissional. O ano letivo ficou ainda marcado por uma situação diferenciada, em 

que a pandemia Covid-19 obrigou à adoção do ensino à distância. A secção “O 

professor digital: desafios e conquistas à maximização do ensino e 

aprendizagem em contexto Covid-19” aborda as dificuldades e vivências 

especiais sentidas durante a vigência do vírus no mundo. 
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Abstract 

The supervised school placement aims to provide the preservice teacher with a 

real experience in teaching Physical Education in schools, as he is accompanied 

by two specialized professionals. A cooperative teacher at the school level and 

the faculty advisor. In this internship, all the knowledge acquired during the 

undergraduate course and in the 1st phase of training as a teacher were put into 

practice. The document presented is called the Internship Report and intends to 

report the process adjacent to the internship itself. During the school year, there 

were several problems across the planning, implementation and evaluation, 

respectively. The attitude to be adopted by the teacher facing the students, the 

low level of physical fitness and the different levels of ability were 3 of the biggest 

consternations during the internship. Closely linked to these themes, the need 

arose to assess the teacher's knowledge and the students' game performance in 

the volleyball modality. For this reason, in Area 1, a research study is inserted 

that intends to answer this problem, called “Analysis of the development of 

students' game performance and the level of specialized content knowledge of 

the teacher's content in a teaching unit of the volleyball: hybrid application of the 

Sports Education Model and the Teaching Games for Understanding”. With the 

implementation of models being a major pillar of this stage, this area also 

discusses other styles and strategies used during the year, in the different 

modalities and stages of professional development. The academic year was also 

marked by a different situation, in which the Covid-19 pandemic forced the 

adoption of distance learning. The section “The digital teacher: challenges and 

achievements to maximize teaching and learning in Covid-19 context” addresses 

the difficulties and special experiences felt during the virus's existence in the 

world. 
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1. Introdução 

O documento que apresento, foi elaborado, tendo em vista a obtenção do 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). O relatório de 

estágio (RE) representa a fase final da unidade curricular de Estágio Profissional 

(EP), estágio esse que tem o propósito de auxiliar o estudante estagiário no 

processo de integração à escola e ao trabalho docente. 

Kim e Cho (2014) defendem que aos estágios profissionais, deve 

preceder uma formação que dote os professores a estarem preparados a nível 

pedagógico, intelectual e psicológico, para melhor dar resposta a todos os 

parâmetros educacionais na sua primeira experiência na escola. Penso que a 

primeira fase de formação como professor, me capacitou verdadeiramente para 

proceder à prática de ensino supervisionada (PES) e assim, cumprir com 

sucesso esta vertente da unidade curricular de EP. 

A minha ação decorreu numa escola cooperante (EC) situada na Vila de 

Sobreira, pertencente ao concelho de Paredes. O meu núcleo de estágio (NE) 

foi composto por mais dois colegas estagiários, pelo professor cooperante (PC) 

da escola e ainda o professor orientador (PO) da FADEUP. Este grupo de 

pessoas foi determinante no decorrer do EP, na medida em que construímos 

uma relação forte, à medida que trabalhamos em matérias que nos interessava 

a todos sem exceção (O'Sullivan, 2007). Partindo de uma base de respeito, 

houve sempre partilha de conhecimentos e também de preocupações, mas para 

além da relação profissional, retiro de positivo as amizades que se criaram. 

Para fazer uma análise organizada ao meu estágio, este relatório 

encontra-se dividido em cinco capítulos. O primeiro é precisamente a 

“Introdução”, na qual defino o propósito da elaboração desde documento e a sua 

respetiva estrutura. No segundo, que nomeei de “A minha história”, falo um 

pouco da minha pessoa e de como o desporto foi capaz de mudar a minha vida 

para me vir a tornar professor de EF. Dou ainda o mote sobre o meu entusiasmo 

e expectativas para o estágio. Já no terceiro capítulo, “Enquadramento da 

Prática Profissional”, enquadro legalmente este EP e reflito sobre o estado do 

desporto na escola, mais concretamente sobre o tipo de professor e alunos 
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queremos para o século XXI. Neste capítulo, cabe ainda a caracterização da 

minha EC, do NE, PC, PO e também das minhas turmas, entidades estas 

imprescindíveis no meu desenvolvimento enquanto professor. No capítulo 

quatro, que se refere à “Realização da prática”, este está dividido em duas áreas 

distintas. A área 1 é destinada a discorrer sobre a conceção, planeamento, 

realização e avaliação. Contudo, pela minha investigação ser consequência do 

processo de ensino e aprendizagem (E/A), a parte do desenvolvimento 

profissional também se vai encaixar nesta mesma área. O estudo realizado 

denomina-se de “Análise do desenvolvimento do desempenho de jogo dos 

alunos e o nível de conhecimento especializado do conteúdo do professor numa 

unidade de ensino do voleibol: aplicação híbrida do Modelo de Educação 

Desportiva e do Ensino dos Jogos para a Compreensão”. Os grandes objetivos 

passaram por verificar melhorias na performance no jogo de voleibol em 3 

momentos distintos de observação e ao mesmo tempo, comparar com a 

pontuação do professor ao longo da unidade didática (UD), no que concerne ao 

conhecimento especializado do conteúdo. Quanto à área 2, ela prende-se com 

a minha participação na escola e as relações que estabeleci com a comunidade. 

Aqui será pertinente elencar as atividades em que participei ativamente durante 

o EP, como por exemplo o desporto escolar (DE), corta mato, mega atleta ou a 

festa de natal e como elas contribuíram para o meu desenvolvimento e 

integração na EC. No último e quinto capítulo “Conclusões e perspetivas futuras”, 

é feita uma análise transversal a todo o EP e que projeções futuras faço para a 

minha vida, dentro ou fora do desporto. 

Saliento ainda a conjuntura especial que vivi em parte deste EP, por força 

da pandemia do Covid-19. No corpo do documento, reside uma secção que se 

foca em relatar as vivências inerentes a este período, e mais importante, as 

aprendizagens que podemos retirar para a profissão docente e para a vida em 

particular. Depois de ultrapassado o impacto inicial, reflito que o meu EP ficou 

ainda mais rico com esta experiência ímpar. Fica a ideia de que a adaptabilidade 

em resolver problemas é uma das grandes qualidades que um professor deve 

revelar. E no geral, o ensino à distância foi um sucesso. 
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2. A minha história 

Neste capítulo residirá um exercício mental complexo: a maior 

autorreflexão sobre mim que algum dia fiz. Na certeza que fui felizmente criado 

sob pilares edificadores bem robustos, a gratidão para com os meus pais é 

gigante, pois como afirma Bento (1995, p. 121), o Homem nasce carente e 

condenado à necessidade de educação. 

Nas próxima secções, irei discorrer sobre o caminho que tracei até aqui. 

O contexto social em que cresci e como a minha ligação ao desporto e tudo 

aquilo que ele me deu fez com que abraça-se o desafio de me tornar professor 

de Educação Física (EF). Faço também uma breve contextualização sobre a 

minha formação inicial na FADEUP e as expectativas para este estágio 

profissionalizante. 

2.1.  A família, os amigos e a terra 

O meu nome completo é Joaquim José Ribeiro Teixeira, tenho 24 anos e 

sou orgulhosamente natural da cidade de Amarante, pertencente ao distrito do 

Porto. Antes de tudo o resto, sou filho e irmão. Filho de um lutador que é meu 

homónimo, exemplo da calma e sensatez, que mesmo trabalhando demais, essa 

é a sua felicidade e realização. A minha mãe é a governante da casa, e apesar 

do seu nervosismo crónico, representa a energia e determinação para que nada 

nos falte. Tenho também uma irmã mais velha, a qual não compatibilizava com 

as minhas brincadeiras de rapaz, contudo, emana o seu amor puro e representa 

sempre o norte em momentos de necessidade. 

Considero que sou um misto das minhas influências, pois como afirmam 

Cardoso et al. (2016), a identidade é um fenómeno complexo que incorpora uma 

dimensão individual, mas também um parte coletiva que remete o conceito de 

identidade para um nível de análise grupal ou coletivo. Gosto de viver de forma 

bastante tranquila, dando sempre ouvidos à razão, nada alarmista e muito real a 

enfrentar os problemas. A isto que provém da figura paterna, junto ainda o zelo 

pela cultura e informação, pilares importantes de uma sociedade desenvolvida. 

Da minha mãe, considero que herdei um espírito extrovertido e de entrega às 

atividades que desenvolvo. Por vezes nervoso, algo que preferia não ter sido 

transmitido. No geral, nascido e criado numa família bem estruturada e 
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promotora de bons valores, onde felizmente tive tudo o que necessitei e as 

dificuldades passageiras nunca foram uma barreira para nada. 

Mas a família não se fica por aqui, é vasta! No total, cerca de 24 tios e 24 

primos direitos, que em parte paterna e materna, se juntavam e juntam 

regularmente para almoços e convívios ao fim de semana. Esta vivência familiar 

a juntar à intimidade que os primos representam é e continua a ser marcante na 

minha vida. 

Para falar de mim, é inevitável que refira como se deu o meu crescimento 

e as ruas que sempre percorri, com a envolvência de pessoas que fazem parte 

de todo o meu percurso. Residente numa freguesia do concelho, onde o contacto 

com os outros é próximo, realço agora a riqueza que representava uma ida a pé 

para a escola primária com a bola de baixo do braço e o caminho de regresso 

com os colegas. Todas as brincadeiras de criança que tínhamos nos arredores 

contribui para que a minha identidade pessoal reflita já muito daquilo que foram 

as minhas experiências sociais e o contacto direto com os outros (Cardoso et al., 

2016).  

E por falar em bola, tema que vou desenvolver de seguida, afirmo com 

toda a convicção e certeza que foi o instrumento que mais mudou a minha vida 

e me moldou na pessoa que sou hoje. Isto é, desde os 7 anos de idade que 

entrei no desporto institucionalizado, mais especificamente no Amarante Futebol 

Clube. Na minha opinião, esta vivência contribuiu para que seja hoje uma pessoa 

mais determinada e segura de mim próprio. O futebol permitiu que criasse uma 

rede de contactos e amizades bastante grande, o que acabou por trilhar o meu 

caminho com muita felicidade. Segundo Curtner-Smith et al. (2008) o fenómeno 

de aculturação começa a partir do nascimento e parece ser um dos fatores 

principais que leva os professores de EF a escolher a área. No meu caso, tenho 

a certeza que esta inserção no desporto federado desde tenra idade, contribui 

decisivamente para que optasse por enveredar por este caminho. O desporto 

passou a ser parte de mim e as aulas de EF eram uma paixão, uma vez que, 

olhava com admiração os professores da disciplina.  

Intitulo-me como um ser humano sensato, de fácil diálogo e que cria 

consenso nas relações humanas que estabelece. Em contrapartida, realizo por 
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vezes, que sou muito frio no que concerne a emoções e sentimentos. Sendo 

muito dono da razão e teimoso a defender as minhas ideias, custa-me dar o 

braço a torcer. Contudo, por entre esta panóplia de características, sempre 

consegui manter um equilíbrio e privilegiar os princípios que acho fundamentais 

no trato com os outros: respeito e consideração. 

Para o EP, parti com um grande entusiasmo de regressar à comunidade 

escolar, contudo algo nervoso por não estar inteiramente elucidado como se iria 

dar o processo, principalmente o início da aventura. Parti já com alguma 

experiência como treinador de crianças e jovens, o que me conferiu também 

alguma segurança e persistência para encarar este novo capítulo. 

O caminho da docência e do treino são a grande decisão na minha vida, 

com o compromisso de transmitir conhecimentos fundamentais  aos alunos, 

dotá-los de valores que devem transportar para a vida e enriquece-los com o 

maior reportório motor. Em todo o meu trajeto, valorizei a capacidade de 

superação, o trabalho em equipa e as relações que se criam no desporto. 

Também o facto de ter ultrapassado o problema de excesso de peso com o 

futebol e a EF, me fazem defender que é fundamental criar hábitos de atividade 

física regular nas crianças e jovens. 

No desporto, com o desporto e pelo desporto, assumirei sempre o meu 

papel no que toca à defesa dos profissionais da área, pois é precisamente isso 

que tem faltado: professores aguerridos que queiram extrapolar para o mundo 

as valências que a EF pode ter no currículo. 

2.2.  Como o desporto mudou a minha vida 

Falando sobre o meu caminho, é inevitável que refira toda a experiência 

que já tive no mundo do desporto, de como um “miúdo gordinho” se tornou num 

aspirante a profissional na área da EF. 

Tirando a atividade física intrínseca às brincadeiras de criança, a primeira 

modalidade com a qual tive contacto foi com a natação. Frequentei cerca de 3 

anos, dos 4 aos 7, e hoje, considero fundamental que todas as crianças tenham 

aprendizagens básicas na piscina, num planeta muito dominado pelo meio 

aquático. 
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Mas como a bola é que era a minha fantasia, desde tenra idade que fui 

inserido no futebol, onde permaneci durante 12 anos consecutivos nos escalões 

de formação do Amarante Futebol Clube. Pierce et al. (2016) afirmam que o 

desporto tem solicitações subjacentes como a competição e interação social que 

potenciam a aprendizagem de competências para a vida. Concordando, não 

nego que este desporto e esta instituição representam uma grande percentagem 

na pessoa que sou hoje e no círculo de amigos e conhecimentos que possuo. 

Parte da minha vida pertence a este clube, onde recentemente regressei para 

desempenhar a função de treinador. O que antes não percebia, agora entendo 

perfeitamente: os valores transmitidos, as competências pessoais que o 

desporto veicula, o contacto com a linha ténue que separa a vitória da derrota e 

sobretudo, como lidámos com isso. A convivência diária com colegas que se 

tornam amigos de uma vida e as brincadeiras do balneário em simbiose com 

aquele conselho sábio de um diretor mais velho ou das palavras do treinador. 

Hoje não tenho dúvidas, todo este processo fica enraizado na génese dos seres 

humanos que por ele passam. 

Não posso deixar de referir o clube amador que represento atualmente, 

referente à minha freguesia e que milita no campeonato amador da cidade de 

Amarante. Desde há 5 anos para cá que é o meu porto de abrigo a cada fim de 

semana. É lá que encontro espaço para praticar a modalidade que mais gosto, 

conviver com amigos de infância e voltar a respirar a pureza do desporto. Aqui, 

corre-se por gosto pois o associativismo e a recreação são as palavras de ordem, 

mas a paixão que move montanhas faz com que a dedicação e competitividade 

se assemelhe a uma primeira liga. Também Martinek e Hellison (2016) 

demonstram que as atividades desportivas têm, ao longo dos anos, contribuído 

enormemente para o desenvolvimento de jovens, uma vez que lhes são 

transmitidas habilidades para a vida, tais como o esforço, cooperação, 

capacidade de liderança e o de encontrar uma direção para a vida. No meu caso, 

a admiração que sempre nutri pelos meus professores de EF, fez com que 

almejasse em me tornar um. Ser o líder de um grupo de jovens e transmitir-lhes 

conteúdos relacionados com o desporto foi desde cedo uma ambição na minha 

vida. 



7 
 

Estas experiências ricas conduziram a que me interessasse cada vez 

mais pelo desporto e ao longo do meu crescimento modificasse a minha 

fisionomia. Na Educação Física sempre fui um aluno muito predisposto para 

qualquer modalidade e resiliente ao esforço. Felizmente obtive sempre 

resultados excelentes na disciplina e envolvi-me muito no desporto escolar: 

representei a minha escola em corta matos regionais, provas de velocidade, 

lançamento do peso e fiz também parte da equipa de voleibol. 

Quanto à Educação Física na escola, o contacto prévio que tive foi 

bastante oscilante porque tive professores muito diferentes entre si. Em mais 

pequeno, como é expectável, não pensava muito sobre o processo e tal como 

os meus colegas, queria apenas uma bola e que nos deixassem jogar futebol. A 

verdade é que tive este tipo de professor, que cumpria apenas com o seu recreio 

supervisionado, mas tive também professores bastante exigentes e organizados. 

Gomes et al. (2014) revelam que o contacto com a EF na escola pode ter 

motivado os Estudantes Estagiários (EE) a seguir esta vertente, e o contacto 

com ex-professores, os ter estimulado de forma consciente ou não a seguir os 

mesmos passos. No meu percurso enquanto aluno, identifiquei-me pois, com 

professores rigorosos no cumprimento das modalidades e que não atribuíam 

uma boa nota só porque sim. Era realmente preciso trabalhar para o merecer. 

Foi no ensino secundário que refleti e projetei um futuro para mim na área. 

Entre outras opiniões e influências, o ingresso na FADEUP foi uma decisão muito 

minha, e na qual depositava a esperança de potenciar toda a minha apetência 

para o desporto, revendo-me sempre na figura de professor de Educação Física. 

2.3.  O susto e o matrimónio com o desporto 

Com todos os conhecimentos e sociabilidade que o futebol me conferiu, 

aventurei-me num outro contexto quando fui motivado pelos meus amigos a 

encabeçar uma lista candidata à associação de estudantes da minha escola. 

Com a entrada na FADEUP já no horizonte e confiante na minha média de 

ingresso, fui-me desleixando ao longo do ano relativamente ao ensino. Iludi-me 

com o mediatismo do momento, incluído viagem de finalistas, organização de 

festas e torneios entre outras atividades…  
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Não me arrependo um segundo do que vivi e sei que fui um presidente de 

associação competente, contudo, no fim desse ano, eis que surge uma grande 

desilusão pessoal e familiar. 

Os pré-requisitos estavam cumpridos e a média era suficiente para o 

ingresso, mas ao obter um valor baixo no exame de matemática, comprometi 

tudo o que já estava programado. Não realizei a disciplina e era iminente que me 

esperava um ano praticamente de pausa. Ao início, custou aceitar essa realidade 

e sofri na pele ao ver amigos a partirem para o ensino superior, estando eu de 

pés atados. Não sabia eu que esse viria a ser o ano de maior ganho de 

responsabilidade e maturidade pessoal. A partir daí, tracei verdadeiramente o 

meu caminho e foquei-me naquilo que era de facto importante para mim. 

Dediquei-me quase por inteiro ao desporto, realizando o meu último ano 

de júnior como jogador de futebol e frequentei assiduamente o ginásio. Foi um 

ano em que vivi intensamente os valores do desporto, com muita dedicação, 

resiliência e espírito de sacrifício. Estendi os meus conhecimentos na área do 

treino de musculação e experimentei ativamente hábitos para um estilo de vida 

saudável. Fiz matemática e tirei a carta de condução. No fundo, comecei a 

preparar-me acerrimamente a todos os níveis para voltar à carga e ingressar 

finalmente na FADEUP. 

O trabalho em equipa e o companheirismo são conceitos que acho 

fundamentais serem transmitidos aos alunos. Concordo com Gubacs-Collins 

(2015) quando afirma que uma aula para além de incluir habilidades motoras, 

deve fomentar a resolução de problemas, a cooperação, comportamento ético e 

a socialização dos intervenientes. Do que já vivi no desporto, acredito que a EF 

deve envolver cada vez mais os alunos na aprendizagem, conferindo-lhes mais 

autonomia para que sejam construtores da sua própria aprendizagem e das suas 

vidas no geral. 

Outro pilar que acho que deve sustentar a EF, é a qualidade ao realizar 

as habilidades motoras. Como já referi, não me considero um encorajador nato, 

mas sou bastante teimoso e gosto de fazer tudo bem quando estou envolvido 

em alguma coisa. O mesmo se repercute nas minhas aulas, pois não descanso 

enquanto não vejo os alunos a realizar corretamente algum padrão motor. Sou 
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apologista de que o treino faz a perfeição e para isso nada nada melhor que 

rentabilizar ao máximo as aulas de EF para combater o sedentarismo e 

proporcionar às crianças o maior tempo de empenho motor possível. É 

imprescindível que fomentemos as capacidades físicas condicionais e 

coordenativas, fintando os défices que os alunos tendencialmente apresentam. 

Assim me casei com o desporto, almejando para mim próprio um futuro 

risonho e longínquo, enquanto professor de EF e também na área do treino de 

futebol. 

2.4.  Os alicerces da construtora FADEUP 

É então que ingresso na FADEUP no ano de 2015 na Licenciatura em 

Ciências do Desporto, com uma determinação enorme e entusiasmado pelos 

anos que teria pela frente. O 1º ciclo de estudos foi bastante desafiante, muito 

pautado por aulas práticas nas quais adorava participar, mas também com 

alguns cadeirões teóricos, propiciadores de alguma preocupação e horas de 

dedicação. 

Ao longo da licenciatura, o meu campo de visão sobre o desporto alargou-

se de uma forma exponencial, passando a ter muito mais conhecimento sobre 

as diversas modalidades, conceitos anatomofisiológicos e também sobre a 

índole, história e influência universal do desporto. 

No entanto, foi no primeiro ano do 2º ciclo que se deu o grande boom na 

minha cabeça. Sabia já, que queria ser professor de EF, mas o início das aulas 

neste mestrado, fez-me realizar que era mesmo isto que eu perseguia. O 

explorar de conceitos como o currículo inclusivo, a ética da profissão professor 

e o planeamento necessário por trás do produto final fascinou-me, prendendo-

me desde o início à perseguição de uma carreira como docente. 

A FADEUP deu-me ainda a oportunidade de vivenciar no primeiro ano do 

mestrado, a tradução prática destes instrumentos. Nas várias didáticas 

específicas do desporto, as experiências que vivi foram vastas e riquíssimas. 

Adquiri diversas competências para o EP, tais como a capacidade de liderança 

perante o grupo, aprofundar de conhecimentos sobre as modalidades e 

adaptação das situações de aprendizagem para diferentes alunos. Considero 

estas aprendizagens determinantes, tanto nas didáticas em que partimos para 
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as escolas da periferia, num contexto mais real e também naquelas em que 

lecionei no seio da minha turma. Penso que esta etapa é uma das mais 

marcantes do mestrado, porque se vive um enorme espírito de grupo e 

entreajuda na elaboração dos trabalhos. 

Nestas didáticas específicas, as experiências foram bastante 

diversificadas. Os estilos e modelos de ensino que operacionalizamos foram de 

várias ordens, o que contribuiu para a assimilação de diferentes perspetivas de 

ensino. Primeiramente, destaco a capacidade de instrução fomentada na 

didática de voleibol, numa fase em que esta era imatura e nervosa. Metzler 

(2000, p.70) sugere-nos algumas estratégias para apresentação de tarefas, 

dizendo que a instrução pode ser feita de várias formas desde que promova a 

aprendizagem no decurso da aula. Em outras didáticas como o andebol, 

ginástica e natação a capacidade de facultar feedback aos alunos foi 

fundamental. Foram didáticas em que o Modelo de Instrução Direta (MID) foi o 

modelo predominante e onde experienciei que um feedback adequado, de 

suporte e específico de diferentes formas, pode moldar o autoconceito geral e 

melhorar o desempenho dos alunos (Mosston & Ashworth, 2008, cap.4). Nestas 

didáticas, a interação com os alunos em contexto real foi determinante para a 

perceção do que representa uma aula na escola. 

Os estilos mais centrados no professor, que experienciei na didática de 

natação e de ginástica por exemplo, permitiram que desenvolvesse um sentido 

de liderança apurado, o que se veio a revelar muito frutífero para o EP. Nestas 

didáticas adotei um estilo de comando e no decurso da aula demonstrava os 

exercícios para os alunos reproduzirem. No entanto, confesso que a experiência 

mais entusiasmante foi vivida na didática de atletismo, onde foi implementado o 

Modelo de Educação Desportiva (MED). Este modelo afasta-se claramente do 

MID e privilegia a adoção de estratégias menos formais no processo de ensino-

aprendizagem. Outras valências pedagógicas podem emergir, pois o MED 

salienta o lado afetivo e social dos alunos em contexto competitivo, priorizando 

a inclusão de todos (Mesquita & Graça, 2009, pp 39-68). Experienciando o MED 

na dupla condição de professor-aluno, senti uma grande motivação e espirito 

competitivo enquanto discente. Por outro lado, quando tocou ao meu grupo 

lecionar, foi necessária uma grande capacidade de planeamento, na medida em 
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que deve ser preparado com minúcia cada momento de aula. Foi fundamental 

criar exercícios que fomentem a competição e seus respetivos sistemas de 

pontuação. Implementar situações de aprendizagem cooperativa em equipa, 

pode também ser uma boa estratégia prévia à competição com os outros. 

Outros conhecimentos que verifico agora importantes, são o 

entendimento dos órgãos de gestão de uma escola e suas respetivas funções. 

Quando entramos numa comunidade escolar, temos que saber o lugar que 

ocupamos, as tarefas que temos a realizar e também a quem podemos recorrer 

nas mais variadas situações. Cumulativamente, referencio a abordagem que 

devemos ter para com os alunos, usando mais os recursos que a psicologia 

teima em colocar ao nosso dispor. Dinâmicas de grupo, de responsabilização ou 

de desenvolvimento positivo dos alunos são ferramentas que podem ser 

preciosas para a conquista e compreensão dos discentes. 

Em suma, estes 5 anos de aprendizagem na FADEUP contribuíram para 

que passasse de um apreciador de desporto, a um entusiasmado defensor da 

área. Sinto-me munido de conhecimento específico e preparado para o transmitir 

a crianças e jovens, contribuindo assim para o seu desenvolvimento integral 

enquanto seres humanos. Seres estes que se pretendem cultos e eticamente 

corretos, extravasando os valores do desporto para a sociedade. Que saibam 

lidar com o sucesso e o infortúnio, que sejam resilientes e dedicados, prontos a 

saltar as barreiras das suas vidas. 

Na FADEUP, encontrarei sempre um espaço familiar, carregado de sábias 

personalidades que trilharam o meu caminho e me ensinaram nos mais diversos 

planos do desporto. A variedade de métodos, conhecimentos e formas de o 

partilhar, fazem parte de um tesouro que desenterrei nesta instituição e pretendo 

guardar comigo para sempre! 

2.5.  Estágio profissional: Entusiasmo vs incerteza 

Passou então o primeiro ano da minha formação enquanto professor de 

educação física, que foi de facto muito intensa e trabalhosa, mas ao mesmo 

tempo, entusiasmante e enriquecedora a todos os níveis. Era o momento de ir 

para o terreno, ir para a escola e pôr em prática tudo aquilo que aprendi até ao 
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momento. Concretizar o início de uma aventura na qual espero permanecer, 

explorando cada desafio inerente à minha atividade.   

A minha expectativa, acabava por ser um misto de expectativas… no 

fundo, sentia uma alegria imensa por ir de novo para a comunidade escolar, 

desta vez, desempenhando funções no outro lado da barricada. Sempre fui 

apaixonado pela escola, pelas relações que se estabelecem e por cada dia 

vivenciado. Este foi um dos motivos que me fez perseguir este sonho da 

docência. Contudo, mergulhava ao mesmo tempo numa ansiedade imensa. 

Penso que este facto, até terá uma simples explicação, por ser a primeira vez 

que vou desempenhar as funções com que sonho de há alguns anos para cá. 

Os resultados de um estudo de Wash e Freeman (2014) revelam que os 

principais medos dos estudantes estagiários são o controlo da turma e estarem 

preparados no que concerne ao conteúdo. Completo, confirmando que sentia 

inseguranças de como seria a primeira aula, como seriam os meus alunos, como 

ia abordar a aula, que planeamento a fazer, modalidades a dar… Dúvidas, 

dúvidas, incertezas, inseguranças…  

No entanto, enquanto o grande momento chegava, o entusiasmo e a 

alegria de ir para a escola, sobrepôs-se a qualquer tipo de medos e 

inseguranças, pois estava também convicto que me encontrava capacitado e 

que fui formado com a qualidade necessária para ir superando os desafios que 

me fossem colocados, sempre com o foco, de oferecer aos meus alunos aulas 

enriquecedoras, inclusivas e entusiasmantes, onde consigam fruir do desporto 

em tudo o que ele tem para nos proporcionar. 

Lembro-me que as duas primeiras semanas foram sem dúvida as mais 

difíceis e exigentes até então. Estava excitado mas também muito preocupado 

por não ter certezas nenhumas de como se ia desenrolar a minha ação enquanto 

professor estagiário. Durante este processo, foi muito importante o diálogo e 

trabalho em comunidade prática que desenvolvi com os meus colegas do NE e 

também com o PC. Wenger et al. (2002) definem comunidade de prática como 

um grupo de pessoas que partilham a mesma paixão, problemas e assuntos 

idênticos. Assim, aprofundam os seus conhecimentos, tendo por base a 

interação. Nesta fase, foi muito importante o diálogo e a partilha com os meus 

colegas do NE, para fazer frente a todo o trabalho que tínhamos pela frente, 
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como o planeamento da fase inicial do ano letivo. O PC também foi crucial, pois 

disponibilizou alguns exemplos dos documentos que precisávamos de elaborar, 

como fichas de inquérito inicial, Planos de Aula (PA), ou Unidades Didáticas 

(UD). As angústias iniciais foram-se dissipando muito graças a este trabalho de 

equipa que desenvolvemos. Aos poucos, fui percebendo a dinâmica de trabalho 

que deveria ser feito no inicio do ano letivo, e, à medida que o ia fazendo, as 

ideias começavam a organizar-se. Aquela ânsia inicial foi desvanecendo. O 

planeamento anual, das UD’s, MEC’s e das primeiras aulas foi essencial para 

me sentir mais seguro do que viria a seguir.  

Quanto aos alunos, o nervosismo era grande, principalmente devido ao 

primeiro contacto com eles e de como seria o registo comportamental da turma 

que foi escolhida para mim. Confesso que ao nível dos conteúdos, sentia-me até 

confiante, mas na forma de comunicar, tinha que me adaptar mediante o que a 

turma demonstrasse ser. Por isso mesmo, preparei com minúcia a primeira aula, 

com uma apresentação pessoal, ficha individual para os alunos e alguns testes 

iniciais, para que estivesse seguro durante a lecionação. 

Sabia de antemão que estava responsável pela turma A do 8º ano de 

escolaridade e também a partilhar uma turma do 10º ano. Pelo feedback 

recebido, seriam turmas bem comportadas mas com algumas dificuldades 

motoras. As minhas expectativas eram positivas e tinha como ambição assumir-

me como uma referência para os alunos. Procurar um ambiente agradável de 

ensino e ao mesmo tempo cimentar uma liderança por reconhecimento eram 

prioridades. As dificuldades dos alunos vieram mesmo a verificar-se, pelo que o 

desafio era óbvio: fazer com que estas crianças aprendam e evoluam. E quando 

isso aconteceu, o sentimento de realização é inigualável.  

O que esperava do PC, era um acompanhamento próximo da minha PP. 

Que me indicasse o caminho e me fosse corrigindo a trajetória. Esperava um 

ombro amigo e ao mesmo tempo um comandante exigente. 

Do PO, queria sentir a ponte entre a escola e a faculdade, entre a prática 

e a teoria. Queria sentir o auxílio e o feedback sobre a minha ação. 

Fundamentalmente, encontrar uma moleta essencial na realização da minha PP 

e do meu RE, ajudando a retirar o melhor de mim. Agora, e por conhecimento 
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do que se passa em outras faculdades, é um privilégio possuir alguém tão 

próximo e exigente, com o domínio de um vasto leque de conhecimentos ligados 

à área. 

Quanto a mim, queria uma ano de experiências inesquecíveis, uma 

relação forte de amizade com o NE, sentir-me em casa na escola e cumprir com 

a minha missão: fazer com que os meus alunos encontrem a diversão e o prazer 

na prática de atividade física. Na natureza, no jogo, na brincadeira… O desporto 

está onde nós queremos que ele esteja e uma das minhas missões é fazer com 

que outros o descubram de forma a construir uma vida mais saudável.  

2.6.  O início da aventura e as primeiras lições 

Chegou o momento em que inicia o meu estágio profissional enquanto 

professor de Educação Física. O primeiro dia em que me apresentei na escola 

foi bastante agradável, com todos os funcionários a serem muito simpáticos, o 

que fez com que me sentisse confortável. A EC situa-se numa localidade rural, 

na periferia da cidade de Paredes, onde predomina o contacto com a natureza, 

longe da azáfama das grandes cidades. Confesso que, pessoalmente, esta foi 

uma característica que me agradou muito, pois sou apreciador de alguma calma 

quotidiana.  

Depois disto, chegou também o primeiro contacto com o nosso PC, onde 

nos apresentamos e debatemos muito daquilo que iria ser o inicio da nossa 

experiência enquanto professores estagiários. Se tivesse que descrever tudo 

isso numa palavra, seria “confusão”. Foi precisamente nesse momento em que 

senti chegar o tão falado “choque com a realidade”. Os cursos de formação de 

professores tendem a empoderar os professores estagiários de forma teórica e 

prática para que estejam aptos para os desafios da docência, contudo, o nível 

de choque pode processar-se a vários níveis em diferentes professores. 

Diferenças entre a teoria e a prática, obstáculos inesperados no ambiente de 

ensino, a grande carga de trabalho e o difícil papel de ser professor surgem como 

as principais dificuldades (Kim & Cho, 2014). 

 Saí da escola com imensas dúvidas sobre o que fazer. O que era preciso 

para a primeira aula, que documentos devia elaborar, como me deveria 

apresentar, que conteúdos abordar… De repente estava imbuído num clima de 
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algum stress emocional, pois apesar de já ter alguma experiência como treinador 

de futebol de jovens, a tarefa de professor é distinta na medida em que há 

planeamento a diferentes níveis, modalidades distintas, avaliações, testes 

físicos e todo um processo que deve levar à aprendizagem e formação 

sustentada das crianças. 

Neste seguimento, a reunião com o grupo de Educação Física e com o 

departamento de expressões, foi elucidativa e esclarecedora quanto àquilo que 

devia fazer e por onde começar. Foram designadas algumas datas importantes 

no programa de EF e DE respetivamente. Foram também decididas as 

modalidades a abordar em cada ano e período. A partir daqui, começou 

verdadeiramente o processo de descoberta na preparação do ano letivo, de cada 

período e de cada unidade didática respetivamente.  

O PC, foi bastante importante nesta nossa missão, dando sempre 

algumas diretrizes, mas pondo sempre o poder de decisão do nosso lado. 

Fomentou sempre a nossa autonomia e reflexão, sendo sempre um apoio nas 

horas de dúvida ou nas horas em que falhámos e precisávamos de reencontrar 

o caminho. “O PC destaca-se como uma peça fundamental e dinamizadora de 

todo o processo formativo que ocorre na prática real de ensino, sob a égide da 

função de supervisão que assume” (Batista et al., 2014). A primeira aula e o 

primeiro contacto com os alunos não tardou em chegar: 

“O dia começou bem cedo com a primeira aula das 8:20, em que assisti à aula do meu 
companheiro do NE. Também ele realizava a sua primeira aula, e é certo que 

partilhávamos o mesmo estado: nervosos. Ele da sua maneira e eu da minha. Até ao 
momento em que comecei a minha aula, não tive capacidade para pensar em mais 

nada, não havendo um momento em que estivesse mais tranquilo. Seria o meu 
primeiro contacto com a turma da qual sou o professor. Professor esse que deve ser o 

homem do leme, a referência dos seus alunos. O que dita as regras e ao mesmo 
tempo o braço amigo que eles muitas vezes precisam. Um pilar sólido a estruturar a 

formação e o desenvolvimento integral destes jovens, e sinceramente, o meu principal 
medo era a reação que eles iriam ter perante mim. Não sou uma pessoa rígida por 

natureza, e para mim, a necessidade ser autoritário e “mostrar cara feia” aos alunos 
seria uma dificuldade.” 

(DB, 18 de setembro de 2019) 

 Um desafio com o qual me deparei de repente, foi a existência de uma 

aluna com Necessidades Educativas Especiais (NEE) na minha turma residente, 

a qual possui paralisia do lado direito do corpo e esse facto, acaba por limitar 
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muito o seu desempenho motor. Refleti muito sobre a situação e tive a firme 

certeza que o caminho era a sua inclusão total nas atividades da turma. Procurei 

sempre uma adaptação eficaz aos exercícios, buscando oportunidades de 

sucesso e realização para a minha aluna. O resto da turma, já familiarizado com 

a situação, mostrou-se sempre muito cooperante para com a aluna. Incluiu-a em 

todos os momentos e deixou-me um pouco emocionado com a dimensão 

humana inerente a algumas adaptações. 

 Cedo percebi a génese humilde do grosso dos alunos que frequentam a 

escola. Em muitos, denotei algumas carências do foro socioeconómico, 

verificando a facilidade com que faltavam às aulas e as lacunas no trato com o 

outro. Mesmo assim, fui adotando uma postura algo rígida no controlo da turma, 

mas hoje, teria mudado essa posição para com alguns alunos, depois de 

perceber o contexto familiar em que estavam inseridos. Holt et al. (2017) referem 

que uma relação forte entre o professor e os alunos pode criar um ambiente 

social favorável ao desenvolvimento dos jovens. Para lá de verem o professor 

como autoridade, os alunos deverão colocar-se ao seu nível para se 

emanciparem. 

Por último, realço a tensão que encontrei no interior do grupo de EF. 

Esperava um ambiente familiar, de partilha constante e rico em momentos de 

diversão. Contudo, encontrei docentes com conceções bastante díspares e 

afastados do ponto de vista social. Relações meramente profissionais com 

algumas divergências no percurso. Neste âmbito, apenas o PC representou o 

porto de abrigo, sendo um companheiro íntimo aos seus EE. O professor 

Fernando desde cedo se pautou por um grande rigor e exigência e a primeira 

lição chegou logo na segunda aula. 

“Estava a preparar um exercício da bateria de testes FITESCOLA, sem 
conhecer muito bem o protocolo e nunca o ter feito. Resolvi medir 15 metros com 15 
passos o que foi logo alvo de repreensão. O PC transmitiu-me a necessidade de ser 
rigoroso e perfecionista ao realizar qualquer tarefa, sob pena de nos tornarmos mais 

um agente que contribui para a desvalorização da EF.” 

(DB, 25 de setembro de 2019) 
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3. Enquadramento da prática profissional 

Neste capítulo, faço uma breve contextualização sobre a Educação Física 

nas escolas e também sobre o estado do desporto em geral, ao discorrer sobre 

as dificuldades que os docentes encontram na escola e as estratégias para 

dignificar a EF no século XXI. É ainda feito um enquadramento legal e 

institucional sobre o EP.  

3.1.  O estado do Desporto e da EF na escola 

Parto do princípio de que a Escola não é uma instituição neutra, pois pelo 

contrário, ela expressa os aspetos dominantes da sociedade onde se insere 

(Queirós, 2004). No meu entender, a escola deve ser representativa dessa 

mesma sociedade que queremos construir, formadora de seres humanos cada 

vez mais evoluídos e educados. O desporto, pelo mediatismo que tem atingido 

na nossa cultura, deve integrar essa formação integral que se quer promover. 

Através da EF na escola, é possível proporcionar experiências únicas aos alunos 

e transmitir valores imprescindíveis à vida através do desporto.  

Na minha curta carreira como treinador de crianças, tive já bastantes 

desentendimentos com pais, por estes porem em causa os meus conhecimentos 

e a minha atuação. Este, é realmente um problema que temos na nossa área 

pela abrangência do desporto. Contudo, é urgente que tanto treinadores como 

professores vinquem o seu profissionalismo e façam de nós uma classe cada 

vez mais especializada, incapaz de ser posta em questão. Para isso, defendo 

que se deva publicitar a capacidade que o desporto tem de trabalhar 

integradamente todo o potencial humano. Crum (1993) afirma que a participação 

ativa numa cultura de movimento, permite aos participantes adquirir valores de 

recreação, saúde, aventura, excitação, união e realização pessoal. Esta riqueza 

da participação ativa no desporto é que deve ser tida em conta na avaliação das 

atividades, tanto da EF como do desporto federado. Contudo, após algum 

contacto com o que se passa nas escolas, assisti ainda a uma disciplina um 

pouco marginalizada, sem que lhe seja conferida a importância que merece. 

Quando foi necessário encaixar alguma atividade no horário lá estavam os 

pedidos aos professores de EF, como se o fundo da nossa disciplina não 

representasse uma riqueza ímpar ao crescimento dos alunos. 
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Temos vindo a assistir à ascensão exponencial do desporto. É 

irrefutavelmente o fenómeno do século XXI, com a capacidade de mover 

multidões e consequentemente, agitar a economia de muitas instituições. A EF, 

teve aqui uma oportunidade de emergir e ganhar mais atenção de outros 

docentes e da comunidade em geral, uma vez que o seu instrumento é 

precisamente o desporto. Para Matos (2004, pp. 251-284) o desporto tem-se 

desenvolvido, tornando-se plural, e têm sido evidenciados os seus possíveis 

efeitos positivos tanto para o indivíduo, como para a sociedade. Contudo, é 

preciso que os professores de EF deem resposta a esta evolução, pois acredito 

que o ensino da nossa disciplina será tanto melhor, quanto maior for a 

preparação e ação dos seus docentes. 

A maior parte dos docentes de EF que estão neste momento nas escolas, 

continuam a insistir em estilos/modelos que visam apenas a transmissão nua e 

crua de conhecimentos e simples reprodução de movimentos. Segundo Gomes 

et al. (2017) um estilo de comando pressupõe que exista uma total dependência 

do aluno a nível físico, emocional, social e cognitivo. Este estilo, está diretamente 

associado ao MID, que vincula o professor a um papel ativo de liderança ao longo 

da aula. Contudo, este tipo de abordagem parece apresentar várias lacunas no 

que toca às experiências dos discentes. A EF clama por modelos que enfoquem 

o aluno, que o coloquem no centro do processo de ensino aprendizagem. Metzler 

(2000, cap.10) reporta que o MED confere aos alunos um papel ativo na tomada 

de decisões sobre o formato dos jogos e o seu decorrer. Deste modo, são 

fomentadas as relações interpessoais que se estabelecem, a autonomia e 

emancipação dos alunos. 

Outro trunfo que os professores de EF podem usar a seu favor, é o 

crescente interesse da população pelo corpo e por estilos de vida saudável. 

Neste âmbito, tem-se debatido que o corpo ocupa um lugar muito alto na 

hierarquia axiológica da pós-modernidade (Queirós, 2004). É nos vendido 

constantemente pelos meios de comunicação um estereotipo de corpo perfeito, 

que se quer alto, magro e jovem. E quem melhor do que a EF para dar o mote a 

estes ideais que se têm entranhado na sociedade? Pois, talvez os demais agora 

pensem que o exercício físico é fundamental para uma vida saudável. E para 
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muitas crianças e jovens, o tempo letivo na EF, representa a totalidade do seu 

empenhamento motor semanal.  

Concluindo com Bento (1995), uma EF atenta aos problemas do presente, 

não poderá deixar de eleger como uma das suas orientações centrais a da 

educação para a saúde. Não sendo esta uma educação médica, mas sim uma 

educação para a fruição da vida. A EF consegue contemplar isso, na medida em 

que nas suas aulas há movimento, carga, suor, esforço. Há golos, cestos, pontos 

e remates. Há também a superação de medos, complexos e receios e por fim, 

há riso, entusiasmo e felicidade. 

Se é importante que os alunos retenham conhecimentos, é também 

crucial que eles saibam também partilhá-los com os outros, que sejam capazes 

de trabalhar em equipa e que estejam unidos a remar para o mesmo sentido. 

Sentido este que é o da aprendizagem inclusiva, onde ninguém fique para trás 

porque não lhe deram a mão quando ele mais precisou! 

3.2.  O que se espera de um professor e de um professor de EF 

O professor é o líder do processo. É um pedagogo que operacionaliza o 

currículo e que tanto contribui para a formação humana. Block (2008) diz que 

para ser professor, tem que se ser corajoso, devido às grandes decisões diárias 

que se tomam nesta profissão. Na minha opinião, para lá da coragem, é 

necessário que haja uma grande paixão pela profissão docente e o que ela 

acarreta. 

Cunha (2010) diz-nos que características de alguém psicologicamente 

equilibrado, emocionalmente estável, social e interessado pelos alunos ajudam 

a fundamentar aquilo a que chamamos de “bom professor”. O docente, passando 

muito tempo com os seus alunos, deve também possuir um cunho de afetividade 

positiva para com eles, ajudando no estabelecimento de relações interpessoais 

vantajosas. Numa mão a regra, na outra o afeto. Quer queiramos quer não, 

estamos inseridos no leque de personalidades imprescindíveis na sociedade. O 

que seria o mundo atual sem escolas e consequentemente sem professores? 

No entanto, o mesmo autor alerta para que “todo o docente que, ano após ano, 

continua a confiar exclusivamente naquilo que adquiriu durante o seu curso, está 
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condenado do ponto de vista profissional, a deixar-se ultrapassar cada vez 

mais.” (Cunha, 2010). 

Irrefutavelmente, o professor é também alguém com poder de modelação 

dos seus alunos, pois este, representa uma referência para os demais. Neste 

âmbito, Batista e Pereira (2012) referem que a responsabilidade do professor, 

está também imbuída de ética e de valores. Partindo do princípio que o professor 

é responsável por transmitir princípios eticamente corretos, a sua missão está 

repleta de carga axiológica.  

Estamos concomitantemente em mudança. O mundo muda, as 

sociedades mudam e as escolas mudam também por consequência. O professor 

competente é também aquele que está sensível à mudança e não fica preso em 

teorias e processos retrógrados. Para isso, os professores não se devem 

acomodar, pelo contrário, devem refletir na sua ação. Perceber o papel da 

reflexão e ter capacidades para refletir, torna-se num processo fundamental para 

as bases de conhecimento dos professores (Poom-Valickis & Mathews, 2013). 

Não só os professores estagiários e iniciantes terão que revelar estas 

capacidades, mas essencialmente, um vasto leque de docentes que se deixou 

apanhar pelo tempo, pois os anos de experiência, não são necessariamente 

sinónimo de competência. 

No ramo da EF, tem surgido muita evidência científica que pode potenciar 

as capacidades de ensino dos deus docentes, caso estes queiram investir na 

sua carreira. O que mais me tem desagradado, são os docentes viciados no 

conformismo e que nada lutam para legitimar a sua área. Uma área rica em 

valores que podem ser transmitidos através da prática desportiva, contribuindo 

assim para uma formação de um individuo eclético. A consumação deste 

objetivo, tem visto a sua evolução através de estilos e modelos mais centrados 

no aluno, onde ele seja um agente ativo e se sinta envolvido no processo. 

Gubacs-Collins (2015) apresenta-nos um ginásio socrático, espaço onde 

os alunos se envolvem no processo de ensino e aprendizagem, social e 

intelectualmente, em simbiose com uma participação ativa na resolução de 

problemas técnicos, táticos e pessoais. Esta forma de ensino centrada nos 

alunos acaba for fomentar as relações interpessoais e a busca pela própria 
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aprendizagem. Antes, vivia muitos destes princípios na primeira pessoa, quando 

praticava futebol federado, sem sequer imaginar a fundamentação teórica 

anexada a este fenómeno. O desafio da EF, será o de trazer a realidade do 

desporto para dentro do ginásio, e para isso, o autor sugere a junção do MED, a 

abordagem tática ao jogo e o ensino da responsabilidade pessoal e social. 

Assim, acredita que se desenvolvem indivíduos mais capazes num ambiente de 

aprendizagem comunitária (Gubacs-Collins, 2015).  

Também Rolim e Mesquita (2012, pp. 207-236) afirmam que os modelos 

de ensino centrados nos alunos são uma forma singular de ensinar o desporto 

no contexto das aulas de EF, e que em complementaridade com o projeto 

educativo e curricular da escola, deve contribuir para a afirmação dos principais 

valores culturais, pedagógicos e socializadores da escola e de cada discente. Ao 

experienciar um destes modelos na didática de atletismo na FADEUP, encontrei 

no MED uma forma muito mais motivadora de transmitir os conteúdos, em que 

a competitividade e as reais vivências do desporto estiveram sempre em voga. 

Como EE, concluo que o professor de EF na atualidade, pode estar 

dotado de ferramentas riquíssimas para a condução do processo. Em vez de 

continuar a utilizar modelos tradicionais centrados no professor, deve adotar 

estratégias que motivem cada vez mais os alunos para participarem ativamente 

nas aulas. Quando comecei a implementar abordagens de ensino mais 

centradas nos alunos no inicio do EP, mais especificamente o MED, notei desde 

logo uma grande energia das diferentes equipas em construírem uma identidade 

e ao encararem os exercícios com atitude competitiva. Penso que a dignificação 

da EF passará muito por esta inovação, mesmo que por vezes a tarefa não seja 

fácil devido à ecologia da escola, o que levou já muitos profissionais a reduzir os 

seus níveis de exigência. Graça (2012, p. 98) corrobora, ao transmitir que mesmo 

que os professores de Educação Física tenham vontade em implementar 

programas de ensino pautados pela exigência, à semelhança de outras 

disciplinas, eles encontram sempre obstáculos no seio escolar. 

Cabe-nos então, lutar pela legitimação da EF na escola, como tem sido 

apanágio nos últimos tempos. Aproveitar a alavanca do mediatismo que o 

desporto alcançou neste século e consolidar um lugar de destaque no currículo 

escolar. Esta meta requer muito rigor e dedicação. Requer um alargamento de 
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horizontes na lecionação das aulas para que os alunos disfrutem da prática 

desportiva, pois se a maioria da população gostar de desporto, então aí, a 

sociedade vai precisar sempre da nossa classe. No meu caso pessoa, a 

contribuição para esta visão de educação e de EF viria a concretizar-se na minha 

tentativa de envolver ativamente os alunos na sua própria aprendizagem. Para 

consolidar este objetivo, passei por uma evolução profunda ao longo do EP, em 

que deixei de vincar uma postura autoritária e de liderança para empoderar os 

alunos na condução e nas decisões da aula. 

3.3.  Enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional 

O EP norteia-se pelo regulamento da Unidade Curricular e respetivas 

Normas Orientadoras1, tendo como orientações legais o Decreto-Lei 74/2006, de 

24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e do 

Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio. Estando este estágio inserido num ciclo 

de estudos conducente ao grau de mestre, determina-se como objetivo final, a 

obtenção de qualificações para o desempenho da docência enquanto professor 

de EF nos ensinos básico e secundário.  

Em termos práticos, a FADEUP organiza este ciclo de estudos em 2 anos, 

perfazendo um total de 4 semestres. No primeiro ano, os alunos adquirem 

formação especializada na área do ensino da EF, através de unidades 

curriculares teóricas e práticas. Ainda nesse ano, para além das competências 

no planeamento, os EE experienciam a Prática Pedagógica (PP) em algumas 

escolas envolventes e no seio das suas turmas. O EP, faz então parte integrante 

deste ciclo de estudos, o qual se realiza durante todo o segundo ano deste 

mestrado. Decorre em contexto escolar e com a constante supervisão de dois 

profissionais especializados. 

Neste sentido, a FADEUP estabelece protocolos com várias escolas, para 

que estas acolham os seus EE. Este processo, envolve a colaboração ativa de 

um professor orientador da faculdade (PO), um professor cooperante da escola 

 
1  

Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP 
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acolhedora (PC) e também um máximo de 3 estudantes estagiários (EE) que 

constituem assim um núcleo de estágio (NE). Estes intervenientes, têm o 

objetivo de desenvolver um trabalho coeso ao longo do ano letivo, uma vez que 

o PO e o PC devem fomentar o crescimento dos seus EE enquanto profissionais 

de educação. Um acompanhamento efetivo remeterá certamente para o 

desenvolvimento das capacidades transversais ao professor de EF, despertando 

capacidades como liderança, planeamento, intervenção, análise e reflexão. 

Cada EE deverá ter a seu encargo uma das turmas do PC, sendo ela de 

básico ou secundário, caracterizando-se esta como a turma residente. O NE, 

deverá também possuir uma turma partilhada e que complemente a experiência 

de cada um nos 2 ciclos de ensino. Cabe ao PC mediar todo o processo de 

ensino aprendizagem e manter uma comunicação próxima com o PO. 

No entanto, o EP não abrange apenas a PES. A construção e defesa 

pública do RE perante um júri é parte integrante do mesmo, sendo a nota final 

do EE, a média aritmética das notas obtidas na PES e no RE. 

Segundo as normas orientadoras que regem este EP, o mesmo tem o 

objetivo de formar “um professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade”. Fica então implícito que o mesmo sujeito deve ser capaz de uma 

reflexão aprofundada na sua atividade, sabendo sempre justificar as suas ações. 

Todo este processo visa a integração progressiva dos EE no mundo real da 

docência, respondendo aos desafios e exigências da profissão professor. 

3.4.  A Escola Cooperante 

“A escola convive com as alunas e alunos diariamente e, de maneira 

consciente ou não, ensina não só por meio do conteúdo com o qual trabalha em 

sala de aula, mas também pelas relações que estabelece com eles no dia a dia.” 

(Ciseki & Romão, 1997, p.65) 

No que diz respeito à EC e interações que se estabelecem, apraz-me 

dizer que adquiri nestes últimos tempos uma mentalidade mais aprofundada 

sobre aquilo que são os profissionais da educação e de outras funções 

administrativas à volta dos estabelecimentos de ensino. Todos em conjunto, são 

imprescindíveis para o bom funcionamento da instituição. Esta escola insere-se 

no Agrupamento de Escolas de Sobreira, em que figuram duas escolas de 1º 
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ciclo, um jardim de infância e também esta Básica e Secundária. A aparição de 

turmas no ensino secundário teve apenas início neste ano letivo. 

A EC, localiza-se nos subúrbios da cidade de Paredes, onde verificamos 

algumas debilidades socioeconómicas e também do foro cultural.  A Escola inclui 

ainda alunos da etnia cigana, que muitas vezes são apontados como elementos 

bastante perturbadores nas suas turmas e consequentemente no meio escolar. 

A Escola recebe maioritariamente alunos da vila de Sobreira, da freguesia de 

Recarei e também provenientes dos subúrbios de Aguiar do Sousa. 

Em termos de instalações, a escola é ainda o espelho do modelo 

tradicional, sendo as infraestruturas um pouco antigas e ainda com a 

predominância de amianto nas coberturas (ver figura 1). Divide-se por um 

pavilhão central onde encontramos serviços essências como o bar, cantina, 

biblioteca e reprografia. Aqui, temos também um espaço amplo para convívio 

dos alunos, sala dos professores e a secretaria. Existem dois pavilhões grandes 

de salas de aula, um mais pequeno dedicado às artes e um outro de apoio ao 

aluno.  

 

Figura 1 - Fachada da Escola Cooperante 

Quanto à EF e o espaço onde podemos desenvolver a nossa prática 

pedagógica, podemos afirmar que a escola está satisfatoriamente bem 

equipada, pois possuímos um pavilhão interior (conforme figura 2) bem adaptado 

para as diversas modalidades. O material é vasto e diverso, encontrando-se 

muito bem conservado. Um handicap do pavilhão é o facto de não estar dividido 

em terços, pelo que, quando existirem aulas em simultâneo terá que haver uma 

gestão minuciosa do espaço de aula e também do barulho dentro do recinto. O 
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pavilhão possui ainda uma pequena sala dedicada à modalidade de ginástica 

(figura 3) e respetivos materiais necessários, podendo ser sempre uma 

alternativa espacial a outras modalidades, aquando de algum constrangimento. 

 

Figura 2 - Pavilhão de ginástica 

 

Figura 3 - Pavilhão principal 

 

No exterior figuram ainda dois campos em alcatrão e uma pequena pista de 

atletismo à sua volta (figura 4), apetrechada com uma caixa de areia. O recinto 

é dotado de marcações nos campos, balizas e tabelas de basquetebol, 

revelando-se uma alternativa apetecível em dias de bom tempo. Na envolvência, 

podemos ainda encontrar duas mesas de ping-pong. Uma outra mais valia, é a 

localização das Piscinas Municipais Rota dos Móveis (ver figura 5) a cerca de 

1km. Nesta escola, tem sido já uma prática recorrente, a lecionação de natação, 

o que nos fez também ter uma experiência diferente e enriquecedora ao mesmo 

tempo que transmitimos competências essenciais para a vida e o contacto com 

o meio. 

Na minha opinião, a EC emana um ambiente muito familiar e acolhedor. 

Os espaços físicos e recursos materiais são vantajosos para que a PP seja 

realizada com qualidade. Mesmo com as suas limitações e problemas sociais 

adjacentes, a humildade e disponibilidade dos várias agentes escolares confere 

um cunho autêntico e agradável a este estabelecimento de ensino.  
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Figura 4 - Campo exterior 

 

Figura 5 - Piscina Municipal Rota dos Móveis 

 

3.5.  Os atores principais do processo 

Durante o EP, sinto que joguei sempre em equipa, e que essa mesma 

equipa representa uma percentagem elevadíssima nos sucessos e realizações 

individuais que consegui alcançar. É inevitável que fale no PC, no PO, nos meus 

amigos do NE e também nas turmas que acompanhei ao longo do ano letivo. 

3.5.1.  O Professor Cooperante 

Recordo perfeitamente o primeiro contacto com o PC. Estávamos, os três 

elementos do NE à sua espera, quando este surge usando uma roupa alusiva 

aos militares. Hoje, consigo fazer uma analogia perfeita entre essa roupa e a 

personalidade do PC. Havendo teorias relacionadas com o que vestimos e quem 

somos, considero que o meu PC fica bem caracterizado pelo rigor, capacidade 

de trabalho e lealdade aos seus. Com o passar do tempo percebi que é uma 

referência dentro da escola, um líder a quem recorrem frequentemente nas 

decisões importantes. 

Como já tinha referido, o PC destaca-se como uma peça fundamental e 

dinamizadora de todo o processo formativo dos EE e respetivas práticas no 

campo de ação. Assim, o PC foi exímio nas exigências graduais que foi 

colocando ao longo do ano letivo, exigindo diferentes competências em 

diferentes momentos. Segundo Silva et al. (2017), os PC adotam uma 

supervisão cada vez menos diretiva ao longo do processo, alargando o campo 

de decisão dos EE. Utilizam estratégias tendo em conta a área de intervenção e 

a fase do ano. O PC cumpriu com esta assunção e definiu objetivos concretos 

para cada período no que concerne à nossa performance em aula: 
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(i) Refinamento de conhecimentos específicos do desporto, instrução 

e controlo da turma; 

(ii) Gestão da aula em termos de tempo, volume, intensidade dos 

exercícios e transições; 

(iii) Capacidade de demonstração, feedback, deteção do erro e 

respetiva correção. 

Completando a ideia anterior, desde o início do ano letivo que o PC 

depositou uma grande confiança em nós, empoderando-nos com todo o 

processo de ensino aprendizagem a partir da primeira aula. Avisou-nos do longo 

caminho a percorrer e dos erros que iriam certamente acontecer, estando lá para 

os corrigir e essencialmente refletir sobre eles após cada aula.  

O seu auxílio foi fundamental no início do ano letivo, na medida em que 

nos facultou exemplos de documentos importantes para a PP, mas dando com 

uma mão, o professor Fernando sempre exigiu que retribuíssemos com trabalho. 

Desta mediação bem conseguida, foi nascendo uma relação especial entre o PC 

e os seus EE. 

Professor de EF, diretor de instalações, coordenador de grupo e 

departamento. O PC é um líder nato e um verdadeiro role model no desporto. 

Possui uma versatilidade enorme nas modalidades e uma qualidade de 

demonstração acima da média. É alguém em quem toda a escola confia e isso 

representou um enorme orgulho em nós, estagiários.  

Foi um privilegio beber um pouco da sua vasta experiência e, além da 

teoria, perceber como muitas coisas resultam na prática. A sua tutoria resultou 

num aumento da minha capacidade de trabalho e rigor, tornando o erro em algo 

acessório que não é provável acontecer quando nos preparamos com pormenor. 

3.5.2.  O Professor Orientador 

Ao longo de todo o meu percurso na FADEUP, nunca tinha tido contacto 

com o meu PO. Esse momento chegou com uma reunião, estando o EP já em 

curso. Relembro que o conteúdo dessa reunião veio dar resposta a muitas 

dúvidas que me estavam a perseguir quanto ao papel do PO durante o EP. 

Considerei-o, desde logo, uma pessoa muito determinada e focada no seu papel, 
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não esquecendo a máxima pela qual se regeu desde sempre: “Estou aqui para 

vos ajudar!”.  

Com experiência no campo e provas dadas na investigação, o PO desde 

cedo que revelou um trabalho meticuloso e organizado. Disponibilizou-nos 

sempre as ferramentas necessárias para retribuir com trabalho e a mensagem 

foi sempre clara. Quanto mais quisermos ser ajudados, mais ele nos ajudaria. 

Albuquerque (2003) revela que os professores orientadores, com toda a 

experiência acumulada, para lá de possuírem o espectro dos problemas, receios, 

expectativas e necessidades formativas dos estagiários, têm já um programa 

faseado de intervenção associado. Foi precisamente este plano traçado pelo 

meu PO que senti, em que referencio: (i) reunião inicial com contextualização do 

EP; (ii) sistematização das principais dificuldades que poderíamos sentir e como 

as superar; (iii) reuniões em pequenos grupos ou por NE para tratar de 

problemas específicos; (iv) reflexão aprofundada após aulas observadas e (v) 

sistematização da literatura com vista à elaboração do RE. 

Desde o início que nos tranquilizou e transpareceu toda a sua segurança 

em controlar o processo, pois sabe perfeitamente qual a estrada do sucesso. 

Recordo os momentos de reflexão e reuniões em NE como muito 

enriquecedores. Mesmo não trabalhando diariamente com o PO, estas reuniões 

foram sempre muito ricas na partilha de informação e conselhos recebidos para 

resolver problemas detetados (Wenger et al., 2002). Obtive sempre um feedback 

personalizado e absorvi algumas sugestões que viriam a ser aplicadas ao longo 

da PP. Por vezes, coisas bastante simples, mas que estão apenas ao alcance 

de quem possui umas lentes especializadas. O que é certo, é que esses 

pequenos pormenores podem fazer a diferença na gestão e desenvolvimento da 

aula. 

“Uma estratégia que retive e penso que me pode ajudar no controlo da aula, é 
acrescentar ao tempo dos exercícios a estimativa das horas em que deve iniciar e 

terminar. Assim, poderei ir-me situando pelas horas e gerir melhor o tempo em cada 
tarefa. Esta é sem dúvida uma estratégia que o PO sugeriu que pretendo começar a 
implementar, que parecendo tão simples, pode fazer a diferença na gestão do tempo 

de aula.” 

(Reflexão pós obs. 1P, 16 de março de 2020) 
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A basecamp representa toda a sua dedicação aos alunos, permitindo uma 

organização muito intuitiva do nosso percurso. Aqui, para além da submissão de 

trabalhos, encontrámos tudo o que precisámos durante o EP, mais 

concretamente para a elaboração do RE. Diferentes gavetas com a mais rica 

bibliografia sobre diversas temáticas. Isto oferece ao EE uma pesquisa facilitada 

e dota-o de conhecimentos para uma construção refletida do RE, com a 

sustentação de prestigiados autores. 

3.5.3.  O “barquinho” do meu NE 

É difícil descrever o meu NE por tudo aquilo que ele acabou por 

representar neste percurso. Juntei-me a dois indivíduos que não tinham sido da 

minha turma na FADEUP, o Ricardo e o Guinapo. Certo que já os conhecia de 

vista, mas sem nunca ter uma relação tão próxima. Relação essa que veio a ser 

muito fortalecida.   

Pela relativa proximidade de habitação e de forma a combater os custos 

das deslocações, eis que surge o “barco” que ia partir todos os dias em direção 

à Vila de Sobreira. A nossa sincronia passou a ser perfeita para que todos 

estivéssemos no sitio certo à hora certa. A partilha de viagens, de experiências 

e de estados de espírito começou a despertar uma conexão forte entre nós. O 

horário que cumprimos foi precisamente o mesmo, estando sempre presentes 

nas aulas uns dos outros e disponíveis para nos auxiliarmos mutuamente. 

As horas de trabalho em conjunto foram muitas e riquíssimas no debate 

de diferentes opiniões. Com o Ricardo, absorvi muito conhecimento tecnológico, 

mais propriamente o domínio do Microsoft excel e a capacidade de planear 

torneios para as aulas. Já com o Guinapo, tornei-me num professor mais didata 

por conviver de perto com o seu imenso jeito para lidar com crianças. O espírito 

foi sempre o de jogar em equipa e juntos superamos os desafios que foram 

aparecendo. Como qualquer relação conjugal, claro que houve momentos de 

discórdia, mas sempre conseguimos encontrar o consenso. Nas palavras de 

Poom-Valickis e Mathews (2013), no primeiro ano de trabalho, o sucesso do 

processo de ensino, depende não só do professor estagiário, mas também do 

suporte providenciado pelos seus colegas. Não posso estar mais de acordo, e 

se realmente fomos um NE de sucesso, foi graças a um trabalho em equipa 

excecional.  
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Nas palavras do PC que já orienta estágios há muito tempo, fomos o NE 

mais unido com quem ele já trabalhou, o que fez com que retirasse o melhor de 

cada um e exigisse cada vez mais na nossa evolução. O trabalho em 

comunidade prática revelou-se muito produtivo e gratificante ao mesmo tempo. 

O próprio PC, fez muitas vezes questão de se juntar a nós para nos ajudar e 

pedir também opiniões para os seus projetos. 

“O trabalho em comunidade prática com o meu NE e com o PC, foi a moleta 
absolutamente perfeita nesta evolução, pois chegamos rapidamente a um nível em 

que o professor Fernando nos atribuiu total confiança e autonomia, estando sempre lá 
para o que precisássemos.” 

(Reflexão final 2P, 3 de abril de 2020) 

Foram horas e horas passadas juntos. Foi a partilha de medos e inseguranças 

mas também de realizações e felicidade. Foram falhas e aprendizagens 

conjuntas, constantemente, com o conforto de ter alguém ao nosso lado para 

tudo partilhar. O meu NE foi o meu porto de abrigo durante o ano letivo. 

Recordarei para sempre as viagens ricas em gargalhadas, os almoços, os 

momentos de diversão e os de trabalho. As convicções e o cunho pessoal que 

cada um dava ao seu trabalho. É impossível esquecer a ajuda que tive dos meus 

colegas e a que também lhes facultei com todo o prazer. A cumplicidade que se 

criou entre todos é de facto algo marcante e que vou levar para a vida depois 

deste EP. 

3.5.4.  A turma residente: Um pouco mais de atividade 

A minha primeira aula como professor estagiário e consequentemente 

primeiro contacto com a turma, foi no dia 17 de setembro de 2019. Uma turma 

do 8º ano de escolaridade com 20 alunos e idades compreendidas entre os 13 e 

os 16 anos. Em relação ao género, a distribuição não podia ser mais equilibrada, 

sendo a turma composta por 10 raparigas e 10 rapazes respetivamente. 

A primeira impressão que tive foi a de uma turma muito tranquila e 

respeitadora, contudo, muitos alunos aparentavam excesso de peso, o que se 

podia traduzir num handicap nas suas habilidades e disposição para a aula. 

Como já tinha referido, foi de salientar a existência de uma aluna com NEE. 

Com a ficha individual que os alunos preencheram nessa primeira aula, 

fiquei a par de alguns dados para posterior análise, achando fundamental ter em 
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conta o contexto social de onde provém e a motivação para as aulas de EF. 

Whiston e Keller (2004) apontam para que o estatuto socioeconómico, a 

configuração da família e respetivas interações entre pais/filhos tem repercussão 

no desenvolvimento da carreira dos jovens. Assim, apresento a figura 6 com as 

habilitações literárias dos encarregados de educação, em que na análise prévia, 

destaquei a falta de dados sobre um dos progenitores em 2 alunos distintos.  

 

 Verifica-se que neste parâmetro o nível é médio-baixo, pelo que a 

relevância dada ao percurso escolar pode ter impacto também nos filhos. 

Curiosamente, os únicos 2 alunos que obtiveram nota 5 até ao momento, são 

descendentes de encarregados de educação com habilitação literária igual ou 

superior ao 12º ano. 

  Em relação à motivação dos alunos para as aulas de EF, considero que é 

moderada, pois cerca de metade da turma aponta a EF como disciplina favorita. 

A figura 7 apresenta as preferências, uma vez que cada aluno, pôde dar mais de 

uma resposta. 
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Apesar de a EF aparentar ser a disciplina que reúne mais consenso entre 

os alunos da turma, apenas 4 deles apontou já ter praticado algum tipo de 

desporto institucionalizado. Ao nível do desporto escolar, uma aluna já teve 

inserida no andebol e dois alunos na orientação. A pouca experiência em prática 

de desporto, deu sentido ao único feedback que recebi do PC sobre esta turma. 

Fora-me transmitido que era uma turma bem comportada mas que a nível motor 

tinha algumas limitações, enfatizando alunos com severas dificuldades de 

coordenação. 

Saliento ainda que o historial do 8ºA apontava para 7 alunos que já tinham 

reprovado, contudo, essa relação não me pareceu relevante para o desempenho 

que esses alunos possam ter na minha aula. Trata-se de uma disciplina com 

muita especificidade e muitas vezes um aluno com dificuldades cognitivas pode 

ser dos melhores em EF, algo que até se veio a verificar.  

Tinha então como missão, contribuir para o desenvolvimento integral 

destes alunos, visando a melhoria das suas capacidades motoras condicionais 

e coordenativas, algo que considero ter sido atingido. Ao início, a resistência foi 

grande, principalmente por alunos menos hábeis e predispostos para a atividade 

física. A pouco e pouco, consegui encorajar os alunos para se superarem e 

também para que incluíssem de forma regular, exercício físico nas suas vidas. 

Nestes últimos tempos, até já assisti a treinos de condição física voluntários após 

o término da aula. 

No geral, foi uma turma bastante agradável para liderar, pois apenas tive 

alguns comportamentos desviantes para gerir e de por vezes ser rígido na 
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condução da aula. Pessoalmente, foi gratificante moldar-me de forma a ter 

conseguido retirar o melhor de uma aluna com alguns problemas pessoais, que 

vive desde pequena com a ausência da mãe. Verificar também que alunos com 

excesso de peso se esforçaram ao máximo nas aulas e passaram a praticar 

exercício físico de livre e espontânea vontade foi motivo de realização. 

3.5.5.  A turma partilhada: A união faz a força 

A turma partilhada seria do 10º ano de escolaridade e representava uma 

total novidade também para o PC. Este, era o ano pioneiro em que a escola deu 

a oportunidade de os alunos seguirem aqui o ensino secundário. Assim, foi 

criado o 10º A e B, turma una, mas em que funcionavam dois cursos distintos ao 

mesmo tempo. 

As disciplinas em comum representaram o tronco do currículo, contudo, 

os alunos de ciências e tecnologia e os de línguas e humanidades tiveram 

também ramificações distintas ao longo do ano letivo. A turma, apresentou 

sempre uma estrutura irregular, uma vez que começou com 27 alunos mas cedo 

teve uma desistência. Mais tarde, vieram a verificar-se trocas de curso e deu-se 

a entrada de dois novos alunos: um já quase no final do 1º período e outro no 

início do 2º. 

Apesar de se ter revelado uma turma muito bem comportada e afável, as 

qualidades dos alunos eram completamente desconhecidas para nós 

professores. Começando pela bateria de testes FITESCOLA, ficou logo patente 

que a aptidão física coletiva ficou um pouco aquém da expectativa, não se tendo 

observado motivação para a prática e resiliência para superar os desafios. 

Sem surpresas, com o início da unidade didática de basquetebol, 

estávamos de repente confrontados com uma turma completamente baralhada 

e a não corresponder aos conceitos básicos que já deviam ter sido adquiridos 

previamente. Em partilha com o PC e o NE, concordámos que tínhamos em 

mãos um grande desafio e tudo íamos fazer para que estes alunos evoluíssem 

drasticamente. 

Durante o ano letivo, fomos conseguindo motivar os alunos para as 

nossas aulas, e em muitas delas, participámos todos ativamente na lecionação. 

Desta forma, conseguimos garantir um maior controlo e fazer chegar a 
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informação a um maior número de alunos. Nas várias modalidades que 

abordamos o efeito surtido foi satisfatório, pois chegamos a um ponto que a 

turma estava irreconhecivelmente diferente para melhor. 

Outro aspeto a salientar, foram as relações interpessoais que 

conseguimos estabelecer com esta turma. A maturidade revelada foi um fator 

decisivo para que o processo de ensino aprendizagem fosse rico na amizade e 

na partilha. A estima e consideração que estes alunos nutriram pelo nosso NE 

foi notória, coroada com algumas surpresas no percurso. Uma delas foi a 

organização de um almoço de aniversário para o professor Ricardo ao qual 

aderimos com alegria.  

Com os constrangimentos atuais, infelizmente não nos foi possível 

realizar um passeio que estava projetado para o fim do 2º período. Seria a 

realização dos passadiços do Paiva e tinha como objetivos a promoção da 

atividade física e coesão do grupo. 
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4. Realização da prática profissional 

4.1.  Área 1 – Organização, gestão do Ensino e da 

Aprendizagem e desenvolvimento profissional 

Tendo em conta as normas orientadoras do EP, esta área é dedicada à 

conceção, planeamento e realização do ensino. Dentro destes parâmetros, é 

expectável que o EE consiga construir uma estratégia de intervenção que seja 

orientada por objetivos pedagógicos e que respeite o conhecimento válido no 

ensino da EF, enquanto fomenta a educação e formação integral dos alunos. 

Assim, numa primeira fase, foi fundamental proceder à análise de diversos 

documentos como os planos curriculares e programas nacionais para que 

posteriormente pudesse utilizar os saberes próprios da EF e da educação 

necessários para todo o planeamento. Esta conceção deve também partir da 

investigação em educação e do contexto social em que a escola se insere. 

Ao nível do planeamento, é referenciado que seja construído um 

planeamento adequado às necessidades e diversidade dos alunos e também 

pela flexibilidade do processo de ensino e aprendizagem para três níveis 

distintos: anual, unidade didática e aula. Intimamente ligado a este planeamento 

provém a realização do ensino, cabendo ao professor estagiário conduzir com 

eficácia o decorrer da aula. Durante a realização, o professor deve ter em conta 

as diferentes dimensões de intervenção pedagógica e consequentemente (i) 

recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à diversidade 

dos aluno; (ii) promover a aprendizagem e noção de competência; (iii) utilizar 

terminologia específica da EF; (iv) envolver ativamente os alunos no processo 

de aprendizagem e gestão do currículo; (v) otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem, qualidade de instrução, feedback pedagógico e clima e gestão 

de aula e por último (vi) recorrer a decisões de ajustamento. Intimamente ligado 

à realização do ensino, surgiu um dos grandes problemas do meu EP. O 

desempenho dos alunos no jogo do voleibol e o conhecimento do professor 

foram variáveis que investiguei. Através da análise dos gestos técnicos em jogo 

e das tarefas por mim utilizadas nas aulas, irei demonstrar mais à frente, a 

evolução que existiu pela parte dos alunos e do professor nesta interação entre 
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a aprendizagem dos alunos e o conhecimento do professor. O respetivo estudo 

será também encaixado nesta área. 

A acrescer a estas tarefas que desenvolvi ao longo do EP, efetuei também 

observações de aula ao PC e aos meus colegas do NE, participei nas reuniões 

de grupo e departamento e construi o meu e-portfólio, mantendo-o atualizado. A 

reflexão sobre a minha prática foi feita no formato de diário de bordo e através 

de reflexões finais pós observação e no fim de cada período. 

No que concerne à avaliação, utilizei as diferentes modalidades da 

mesma, construindo grelhas com objetivos definidos. Contudo, utilizei 

principalmente a avaliação formativa para melhor conduzir o processo e envolver 

os alunos na sua própria aprendizagem. Ao longo do ano fui também moldando 

a minha ação mediante as características das turmas, sobretudo ao nível social, 

cultural e psicológico, pois é necessário considerar as necessidades educativas 

dos alunos para que haja um ajuste ao planeamento e sua concretização, de 

modo a melhor satisfazer a formação e desenvolvimento dos alunos na disciplina 

de EF. 

Nas próximas secções residirá todo o meu percurso durante o EP, desde 

o conceber do ensino, ao planeamento e respetiva a avaliação, relatando o 

diverso rol de experiências vividas, metodologias aplicadas e como isso me fez 

evoluir enquanto docente. 

4.1.1. Contextualização concetual 

Nesta secção, irei discorrer com clareza sobre a importância da EF e do 

desporto na vida humana. Principalmente, aquilo que foi a minha evolução ao 

longo do EP e de que forma isso contribui para construir a minha conceção de 

Educação Física. Que acontecimentos fui experienciando e como eles 

concorreram para a minha formação enquanto professor.  

4.1.1.1. O papel da escola e da Educação Física na necessidade educativa 

do ser humano  

O ser humano é uma criatura condenada a ser incomensurável e 

indefinida ao longo da história. Enquanto seres pensantes, pensámos que nos 

conhecemos e aos que nos rodeiam, quando na verdade, vão acontecendo 
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coisas estranhas à nossa volta que nos deixam inseguros em relação à natureza 

deste ser que somos. Savater (1997, pp. 23-30) define duas gestações no 

Homem, e a segunda, remete-nos para a construção do ser humano através dos 

outros semelhantes que connosco convivem. De facto, nascemos e somos 

criados num determinado lugar sob a alçada de uma cultura enraizada. 

Absorvemos inconscientemente valores e crenças que nos são transmitidos 

pelos nossos pais, educadores e demais congéneres. A minha personalidade é, 

por exemplo, muito baseada nos valores transmitidos pelo meu pai, tais como, o 

respeito pelo outro e o prazer pela cultura e informação. O facto de estar inserido 

no desporto federado desde tenra idade, foi também um influência decisiva para 

que sinta necessidade de me integrar em grupos e gostar de colaborar em 

equipa. Contudo, a sociedade por si só, não representa um meio de educação, 

é sim, uma base importante para que os mais sábios possam transmitir 

intemporalmente os seus saberes. Uma verdadeira educação não consiste 

apenas em ensinar a pensar, mas ir mais a fundo, ao cerne da questão. Apenas 

nos autoconstruímos quando somos capazes de refletir sobre o que se pensa 

(Savater, 1997, pp. 23-30). 

A educação é um dos bens mais preciosos da humanidade, pois é nela e 

através dela que o mundo pretende formar Homens cada vez mais emancipados, 

com espírito crítico e informados sobre questões primordiais na vida da 

sociedade. Tomamos muitas vezes a educação como um leque de princípios 

positivos que as pessoas têm para com as outras, revelando-se pessoas de bem, 

respeitadoras e leais. Concordo que estas características devam ser pilares 

edificadores de todos sem exceção, contudo, não representam toda a 

potencialidade educativa que podemos alcançar no decurso da vida. No meu 

entendimento, é uma mais valia as crianças aprenderem a viver em comunidade 

desde muito cedo. Ao estarem inseridas num grupo com o qual se identificam, é 

possível partilhar experiências únicas que contribuem para o seu 

desenvolvimento integral. 

A escola assume-se como uma instituição para todos, respondendo à 

necessidade educativa do ser humano. Para Monteiro (2017, p. 106), a 

adolescência é uma fase crucial para o desenvolvimento emocional do individuo, 

uma vez que a aprendizagem ocorre de forma diferenciada em todas as idades. 
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A escola tem um papel importantíssimo nesta evolução, pois é aí que damos os 

primeiros passos para a aprendizagem de coisas essenciais na vida, tais como 

ler, escrever, somar ou subtrair. É ao longo do percurso escolar que ganhamos 

bagagem nas mais diversas áreas e que vamos construindo um ideal daquilo 

que desejamos ser no futuro. Aqui, são também criadas amizades que 

perdurarão no tempo e vividos momentos inesquecíveis. Há várias décadas 

atrás, a maior parte da população negligenciou a oportunidade de aprender e se 

desenvolver no seio de uma instituição escolar, tendo frequentado a “escola da 

vida”. Pois então, felizmente que o paradigma se tem alterado, em que se 

fomenta uma sociedade cada vez mais instruída e que usufrua de uma escola 

para a vida. Penso que é necessário motivar cada vez mais as crianças e jovens 

para os benefícios que a aprendizagem terá nos seus futuros, mais ainda, 

colocá-los numa posição em que possam decidir sobre o processo, como por 

exemplo a estrutura de uma aula. É certo que em algum momento da nossa vida, 

temos que tomar várias decisões fundamentais, e a escola, deve fomentar esta 

autonomia para que um dia todos possam ser capazes de dominar conceitos 

fundamentais e ter uma palavra a dizer no mundo. 

A Educação Física pode muito bem representar um meio emancipatório 

para crianças e jovens. Falámos de uma disciplina que tem como objeto de 

estudo o desporto e o movimento do corpo. Aqui, prevalece a competição mas 

também o trabalho de equipa. Os alunos experienciam o livre movimento do seu 

corpo através de diversas modalidades desportivas e vivenciam coisas únicas 

que apenas o currículo da EF pode proporcionar. Dentro do conceito abrangente 

de educação, os alunos podem absorver muitas características positivas para a 

sua personalidade, tais como os valores que o desporto veicula: a resiliência e 

capacidade de superação ou a lealdade e capacidade de colaborar com o 

próximo.  

4.1.1.2. Legitimar a EF na escola e o desporto na vida humana  

Um estudo recente publicado pela Organização Mundial de Saúde,  

revelou que Portugal se encontra no fundo da lista para as crianças que mais 

gostam da escola e de praticar exercício físico (Inchley et al., 2020). Na minha 

opinião, é algo que deve preocupar as escolas, os pais e também todas as 

organizações que proporcionam desporto institucionalizado. Temo que neste 
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século, se estejam a desvirtuar os benefícios que o desporto traz para a nossa 

vida a todos os níveis (físico, cognitivo e social). 

Nas escolas, desde tenra idade que estamos a pedir às crianças para 

cumprirem com um currículo um pouco rígido, em que as crianças praticam 

inúmeras vezes modalidades que não gostam. Kirk (2009) refere que em muitos 

casos a EF se foca na transmissão de conteúdos descontextualizados ao fraco 

interesse e desempenho que os alunos demonstram. No meu caso, também 

senti desde o início do EP que os alunos se mostravam pouco motivados e 

tecnicamente rudimentares nas diferentes modalidades, tendo a necessidade de 

adaptar constantemente as situações de aprendizagem. Na modalidade de 

natação, foi muito evidente a adaptação de tarefas para os alunos que ainda se 

estavam a adaptar ao meio aquático e no voleibol foi por exemplo permitida a 

preensão de bola para alunos com dificuldades. Estas problemáticas, levaram a 

que me interessasse muito pela evolução no desempenho dos alunos, e no 

voleibol, fiz até uma análise mais aprofundada sobre essa questão. 

Também para combater esta inaptidão generalizada, penso que 

poderíamos porventura começar por garantir índices de empenhamento motor 

mais elevados. Flexibilizar o currículo, e proporcionar que as crianças e jovens 

tenham espaço para primeiramente refinar as suas capacidades motoras 

condicionais e coordenativas e garantir assim, uma base física para depois 

lecionar conteúdos mais específicos. 

Para Crum (1993) a EF tem três papéis principais, sendo eles a aquisição 

de condição física, a estruturação do comportamento motor e formação pessoal, 

cultural e social. É irrefutável que a EF representa a única disciplina que lida com 

as questões do corpo, em que se alia a intencionalidade educativa através do 

desporto com valores de autoconfiança e autorrealização. Também a 

competição e o trabalho em equipa faz com que as crianças experimentem o 

sentimento de superação, à medida que crescem socialmente mais 

responsáveis. O essencial é não deixar que a EF caia em descrédito, 

reafirmando veementemente todos os seus benefícios para uma vida feliz e 

saudável. Será necessário motivar os alunos para as aulas, implementar novos 

modelos e criar estratégias para que sintam a importância da prática de deporto, 

conseguindo retirar prazer dessa mesma prática. A EF acaba por ocupar um 
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lugar único no currículo, pois não existe alguma outra que trate o corpo como 

objeto pedagógico (Batista & Queirós, 2015, pp. 29-46). 

4.1.1.3. O projeto educativo da EC e o ambiente que se cria à volta da EF 

O projeto educativo da minha EC, afirma como principal missão, 

“contribuir para o desenvolvimento humano, social e científico dos seus alunos, 

através da prestação de serviço educativo de qualidade à comunidade em que 

se insere.” A escola pretende afirmar-se a curto prazo como uma referência de 

excelência educativa, cooperando para o desenvolvimento da comunidade. Isto, 

orientando-se sempre por valores edificadores de bons seres humanos, como a 

perseverança, ética, solidariedade, igualdade e liberdade. 

Quando tive o primeiro contacto com a escola e o seu meio envolvente, 

fiquei reticente quanto às condições socioeconómicas dos alunos que iria ter 

pela frente. Assim, fiquei ainda mais convicto de que a disciplina de EF era 

fundamental para tentar colmatar alguns dos problemas sociais emergentes na 

EC. O projeto educativo de escola é tanto melhor quanto mais eficaz for a 

responder às reais necessidades do seu público alvo, pelo que esperava uma 

Educação Física agregadora e que se propusesse a unificar os alunos das 

diferentes turmas e a escola como um todo. No meu entender, não podemos 

apontar para a educação e os problemas que os alunos transportam de casa, 

pelo contrário, ter um espaço para eles na escola, onde se sintam realmente 

integrados e felizes. Neste aspeto, o valor inclusivo da EF, faz com que ela possa 

ser uma disciplina em que se sintam valorizados e estejam integrados na 

comunidade. Na nossa disciplina, encontrámos muitos alunos bons, que nas 

outras têm dificuldades, o que me aconteceu com bastantes. Ao mesmo tempo 

que se sentiam realizados, fiz-lhes perceber através da EF que se devem 

superar nas outras matérias da escola e da vida. 

Os eventos projetados pelo grupo de EF no início do ano letivo, como o 

corta-mato, festa de natal ou o dia da dança, eram eventos nos quais esperava 

uma aproximação efetiva à comunidade escolar e a diversos alunos, fomentando 

a inclusão, compreensão de cada contexto e a unidade da escola. 

Na última década, a disciplina atravessou marés turbulentas, em que 

deixou até de contar para as médias nacionais de acesso ao ensino superior. 
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Graça (2015, p. 18) afirma que a sociedade e a própria ecologia da escola, não 

dão um bom suporte ao professor de EF e estudantes para que levem a disciplina 

a sério. Por esse motivo, não esperava que os restantes professores da escola 

conferissem muita importância à EF, mas na generalidade, vi um corpo docente 

muito respeitador para com a disciplina, muito fruto do trabalho desenvolvido 

pelo meu PC nos últimos anos. Sendo coordenador de grupo, departamento e 

também um braço direito do diretor da escola, o PC foi legitimando a posição da 

EF no currículo escolar, ao extrapolar características como a organização, rigor 

e a resiliência. 

A comunidade próxima sempre revelou apreço pela disciplina. Sempre 

que me desloquei para as piscinas municipais para dar aulas de natação, senti 

um excelente acolhimento pelos funcionários e respetivos utentes. Mesmo 

assim, e com a situação especial vivida no 3º período, alguns intervenientes 

continuam a mostrar algum desprezo para com a disciplina. Um aluno acabou 

até por relatar deliberadamente que não se aplicava tanto nas tarefas de EF 

porque as outras disciplinas eram mais importantes, isto com a conivência do 

encarregado de educação. 

4.1.1.4. Conceções, influências e a sua evolução 

Uma conceção entende-se como o tronco de onde irá derivar o 

planeamento das atividades de ensino. Esta conceção pedagógica parte muito 

das crenças do professor e do que ele acha que a EF deve extrapolar para os 

alunos. Nesta subsecção, irei definir as ideias base da minha conceção e de que 

forma ele foi alterada ao longo do EP, por força do que encontrei na escola e das 

relações interpessoais que estabeleci.  

4.1.1.4.1. A minha conceção inicial 

Durante a minha primeira fase de formação como professor, absorvi 

princípios basilares inerentes ao desporto que devem ser difundidos largamente 

em qualquer tipo de prática e principalmente na EF. Pelo seu valor educativo e 

formador de pessoas, a minha ideologia partia essencialmente dos valores 

unificadores que o desporto nos transmite, tais como companheirismo, 

superação e trabalho em equipa. Pritchard e Woollard (2010) definiram 

movimento construtivista como um processo de adquirir conhecimentos e 

entendimentos através de experiências comuns, mas em que cada um as pode 
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processar de maneira diferentes. Enquanto professor, não pude controlar 

diretamente a interiorização de conceitos, mas tentei fornecer experiências ricas, 

em que as crianças atribuam um significado à EF. A criação de contextos 

diferenciadores nas aulas, pode ser um fator determinante para potenciar o 

desenvolvimento integral do ser humano através do desporto, não só pelos 

conteúdos específicos, mas sim pelo contacto com os outros e a atribuição de 

um verdadeiro significado às atividades realizadas. Neste entendimento de 

aprendizagem humana, os alunos necessitam de se sentir úteis na aula 

independentemente das suas habilidades, pelo que, implementei algumas 

estratégias durante a minha PP. Elas passaram por responsabilizar 

crescentemente os alunos nas mais diversas funções ao longo da aula, como a 

montagem e recolha do material, cumprir com a função de árbitro, treinador ou 

até avaliar o desempenho dos seus colegas durante a aula. Deste modo, fiz com 

que eles se sentissem mais envolvidos e que são parte fundamental do processo 

de ensino aprendizagem.  

 Butler (2006) revelou que os alunos tendem a responder melhor quando 

são confrontados com novos modelos de instrução. Dyson et al. (2004) 

corroboraram ao afirmar que o MED e a aprendizagem cooperativa proporciona 

aos alunos um melhor entendimento sobre as atividades que vão desenvolver, 

ao mesmo tempo que torna as tarefas mais autênticas e com um maior 

significado para os alunos. Quanto à minha conceção inicial, ela também partia 

do princípio de mudar algumas ideias pré concebidas no ensino da EF. A quebra 

de rotinas, como a reprodução de movimentos solicitados pelo professor ou o 

esquema tradicional de uma aula foram questões que tentei combater ao longo 

do EP. Tentei formar alunos mais autónomos, trabalhando em equipa nas 

diferentes modalidades. Sempre com o dever de cumprir regras e zelar por 

princípios de justiça e igualdade. O desenvolvimento de um contexto social 

positivo, é também muito importante para cumprir com algumas necessidades 

psicológicas básicas dos alunos. A autonomia, competência e sentimento de 

pertença são incrementadas quando adotamos uma forma de ensino mais 

centrada nos alunos, o que também se reflete na sua motivação para participar 

nas aulas de EF (Perlman, 2012b). 
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4.1.1.4.2. (Des)influência dos outros professores de EF 

Numa fase inicial, achei o grupo e os respetivos colegas de EF bastante 

proativos e organizados. Na reunião antes do início do ano letivo, ficaram logo 

delineadas algumas datas de eventos e funções a desempenhar por cada um. 

Contudo, com o passar das semanas e já decorrendo atividade letiva, percebi 

que a união do grupo não seria assim tão forte e que alguns colegas não faziam 

de tudo para dignificar a profissão e oferecer um ensino de qualidade às 

crianças. O abismo foi ainda maior quando vi velhos hábitos, que pensava serem 

da década passada, a acontecerem. A facilidade com que os professores 

descartam os alunos da prática e puro e simplesmente os deixam sentados sem 

fazer nada é assustadora. Por esse tipo de motivos e pela escassa comunicação, 

os outros professores nunca exerceram uma grande influência na minha ação. 

Houve ainda momentos em que revelaram alguma mesquinhice para connosco, 

professores estagiários, talvez por observarem o trabalho bem planeado e 

rigoroso que estávamos a realizar. 

“Hoje ao observar a aula de voleibol do Ricardo, aconteceu um episódio 

desagradável. A professora com quem ele estava a partilhar o pavilhão, foi 

efusivamente fazer queixas ao nosso PC por um aluno dele ter dado um chuto na bola 

de voleibol. No fim, em reflexão com o NE, o PC disse para desvalorizar-mos a 

situação, pois também não concordou com a atitude da colega. Da sua experiência, 

informou que são coisas que acontecem e que devemos estar sempre atentos a este 

tipo de comportamentos nas aulas.” 

(DB, 25 de fevereiro de 2020)  

Não obstante, a Educação Física na escola também é defendida e 

legitimada por muitos, entre eles, o meu PC. Mesmo tendo-se formado já há uns 

largos anos, o PC mostrou sempre um espirito aberto e inovador, na procura de 

dinamizar ao máximo a EF na escola. Sendo o coordenador do grupo, tudo o 

que era da sua responsabilidade, foi sempre preparado com organização e 

minúcia, como reuniões e festas na escola. O seu pensamento reflexivo, levou-

o a adotar nas suas aulas modelos mais centrados nos alunos e implementar 

modalidades diferentes, mas ao mesmo tempo riquíssimas para a vida dos 

alunos, como orientação, natação e judo.  

Confesso que o meu PC influenciou bastante a minha forma de instruir e 

essencialmente de planear. Numa altura em que tudo era novidade, encontrei 

diversos problemas ao nível do planeamento que foram sendo dissipados. Para 
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além de me identificar bastante com a sua forma assertiva e pragmática de 

lecionar, admirou-me muito a qualidade com que desenhava planos de aula 

completíssimos. Claro que aproveitei esse domínio e capacitei-me 

progressivamente na realização dos meus próprios planos. 

4.1.1.4.3. Evolução concetual do EE: do professor idealista ao contacto 

com a realidade 

O EP representou um ano intenso de muitas descobertas e 

autoconstrução a nível pessoal, incomparável com outro tipo de experiências 

que já vivi. Quando iniciou esta aventura, fui cheio de energia com o pensamento 

de que poderia mudar o mundo, no entanto, quando chegámos à escola é que 

percebemos a verdadeira realidade e o contexto onde estamos inseridos. Tudo 

aquilo que pensei e idealizei como perfeito para implementar, ficou muito 

dependente das pessoas que tinha à minha frente. Da minha ideia inicial de 

utilizar a EF como um veículo de emancipação e construção de personalidades 

autocríticas, capazes de colaborar com os outros, surgiram ao longo do tempo 

outras necessidades mais cirúrgicas, tendo em conta a natureza tão 

heterogénea dos alunos. 

Primeiro, percebi desde cedo que era fulcral acolher os alunos de forma 

a que se sentissem valorizados e predispostos para as aulas. Posteriormente, 

verificando níveis de habilidade baixos e capacidades motoras condicionais e 

coordenativas deficientes, era gritante que o tempo de empenhamento motor 

fosse um dos pilares de todo o processo. Almond e Whitehead (2012) dizem-nos 

que fomentando a literacia física dos alunos, estamos a ajudá-los a interiorizar 

os benefícios de uma participação efetiva nas atividades físicas intencionais. Foi 

este tipo de premissas que me fez abrir a mente para a necessidade de 

proporcionar o máximo de tempo de prática às minhas turmas, sendo 

preponderante planear as aulas de modo a que os tempos de paragem e de 

transição fossem mais curtos. 

“…ainda na reflexão sobre a aula do Guinapo, o PO sugeriu uma estratégia 

que achei muito interessante para gerir o tempo de aula. Para além de colocar o 

tempo de realização do exercício, pôr também as horas estimadas de início e fim do 

mesmo, de modo a melhor me orientar e rentabilizar os exercícios.” 

(DB, 6 de março de 2020) 
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 É crucial que numa sociedade cada vez mais sedentária, a população 

pratique exercício físico, o que deve ser aproveitado ao máxima nas aulas de 

EF. Pode também servir de veículo para os motivar para uma prática extra 

curricular, pois ainda é referido que com este tipo de abordagem, os alunos 

sejam capazes de (i) reconhecer a importância duradoura de atividade física; (ii) 

verificar que esses hábitos contribuem para o seu bem estar; (iii) ganhar 

compromisso de superação e (iv) aprender a refletir sobre o rumo que querem 

dar às suas vidas (Almond & Whitehead, 2012). 

Ao longo do ano letivo, realizei que as diferentes conceções e formas de 

abordar o ensino podem ser híbridas, desde que levem a suprimir os problemas 

evidenciados pelos alunos. Sinto que me tornei um professor a estimar mais a 

perfeição do gesto técnico e a boa performance. Em modalidades como a 

natação e o voleibol, que são muito dependentes da técnica, tive uma ação muito 

interventiva junto dos alunos, dando feedbacks constantes para a melhoria dos 

seus gestos. Com isso, também fui tendo algumas frustrações no percurso, por 

sentir que o trabalho não surtia efeito, mas persisti na busca de potenciar cada 

aluno para o seu melhor. 

4.1.1.5. Que evolução enquanto professor de EF 

Tornar-me professor foi um processo longo e de aprendizagens 

constantes. A integração na comunidade escolar foi desde logo um ponto chave 

para o meu desenvolvimento, tal como todos os erros cometidos, conquistas e 

experiências prévias. Aqui, serão elencadas algumas situações que me fizeram 

evoluir e tornar no professor que sou hoje. 

4.1.1.5.1. Que professor era, fui e sou: unilateralidade à reciprocidade  

Definindo-me enquanto professor, terei que fazê-lo com base naquilo que 

procurei nas minhas aulas. Ao longo do EP fui sempre defensor de uma aula 

bem controlada, em que todos os alunos demonstrassem respeito e valores de 

prosperidade para com todos. Assumo que a confusão e o ruído me causam 

algum desconforto, e acabo por ser um pouco autoritário neste tipo de casos. 

Por vezes, tive até alguns problemas a lidar com alguns alunos devido ao seu 

comportamento desviante e pouca motivação para as aulas de EF. Assumo-me 

ainda como um docente que gosta da sua aula bem organizada e de 

proporcionar situações de aprendizagem adequadas a que os alunos tenham 
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sucesso. Neste âmbito, não escondo alguma frustração quando verifico que o 

decorrer das tarefas não está a correr conforme o previsto, o que me aconteceu 

por exemplo na modalidade de badminton quando solicitei aos alunos para 

realizar sequências de batimentos. Considero-me ainda bastante pragmático e 

com boa capacidade discursiva para a instrução, capacidades essas que 

aproveitei em muitos momentos da PP, tal como nas aulas de natação, em que 

a colocação de voz e o assumir da liderança foi constantemente recrutado.  

Quando cheguei à escola, pensava que a minha principal missão seria a 

de transmitir conteúdos intrínsecos à EF e às modalidades desportivas. Não me 

enganei em parte, mas desde cedo que se impôs o tal cunho educativo de que 

o ser humano carece. Ou seja, não podemos querer passar conhecimentos se 

não estivermos todos a falar a mesma linguagem. Entendi a EF como um espaço 

agregador de todos e para todos. Com mais ou menos encanto, foi uma disciplina 

que todos os alunos foram aderindo, por isso, é imperial rentabilizar o tempo de 

aula para tarefas que os façam verdadeiramente crescer no desporto e na vida. 

Para melhor controlar o tempo potencial de aprendizagem, planeei 

antecipadamente a rotação nos exercícios, principalmente aquando da 

realização de torneios. Durante o EP, senti a necessidade de ter a turma comigo, 

de ver os alunos envolvidos em uma causa, de fruírem e aprenderem no mesmo 

intervalo de tempo. Percebo agora que todos os profissionais de educação física 

devem aproveitar a mais valia que é os alunos tenderem a gostar da disciplina, 

criando estratégias de fidelização e que concorram para uma formação integral 

repleta de felicidade. No meu caso, a pertença a equipas e o registo constante 

de resultados foi um fator que prendeu e motivou bastante os alunos para a 

disciplina. 

4.1.1.5.2. Integrando-me na EC e no processo de E/A 

Quanto ao processo de integração na escola, penso que correu bastante 

bem, tendo sempre como pilares os meus colegas de NE e o PC. As primeiras 

reuniões em que participamos revelaram desde cedo algumas nuances do 

funcionamento da escola. O que já tinha ouvido falar na FADEUP ganhou sentido 

nessa altura, quando vivi na prática a divisão por grupos e departamentos. 

Também a dinâmica do conselho geral e pedagógico foi percebida, pois o PC 

foi-nos pondo a par dos assuntos tratados nas respetivas reuniões. De salientar 
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que o diretor deste agrupamento de escolas foi sempre hospitaleiro connosco e 

se prontificou em esclarecer qualquer questão. 

“…hoje o PC transmitiu-nos que na reunião de conselho pedagógico, decidiu-

se que o formato de avaliação para o departamento de expressões segue o seu cariz 

de continuidade. Acabo também por discordar dessa opção, pois nestas disciplinas, a 

qualidade do trabalho demonstrado pelos alunos pode ser completamente diferente de 

período para período. Isto pode prejudicar alunos que foram excelentes numa 

modalidade mas que para trás não tinha sido assim tão bons.” 

(DB, 27 de setembro de 2019) 

Na adaptação à escola, o meu NE foi também essencial. Como referi, 

fomos também companheiros de viagem durante o EP, o que levou a que 

partilhássemos muitas ideias sobre o processo de ensino e aprendizagem 

durante o caminho. A reflexão conjunta com o PC, mas muitas vezes também 

sem ele, propiciou a discussão de erros cometidos e formas de os dissipar. Os 

planos de aula e as situações de aprendizagem eram praticamente sempre alvo 

de análise em grupo, o que fazia com que nos motivássemos e puxássemos uns 

pelos outros para o trabalho. Já que a relação com o grupo de EF não foi a 

melhor, as interações que estabeleci com o NE e o PC foram determinantes para 

a consumação do EP. 

Para além do conforto necessário para a realização do estágio, foi 

fundamental possuir um background de conhecimentos para proceder aos vários 

níveis de planeamento. A formação inicial que tive na FADEUP, foi riquíssima 

em didáticas do desporto, que no fundo, tentaram ser um espelho daquilo que 

encontrei neste ano de EP. O domínio de conceitos intrínsecos à UD e ao PA 

foram determinantes numa primeira fase de ação no EP, pois trata-se de uma 

altura em que a preocupação é ter as coisas muito bem organizadas para não 

cometer erros nas aulas. Com o ganhar de experiência, passei a valorizar mais 

os conceitos inerentes à aplicação de um modelo, aos estilos de instrução e à 

monitorização da ação dos alunos. Tratou-se de uma evolução progressiva, à 

medida que fui estando mais à vontade nas atividades letivas. 

4.1.2. Operacionalização do processo de E/A 

Nesta secção, irei descrever as atividades e matérias de ensino que 

desenvolvi ao longo do ano letivo (ver quadro 1). A par disso, discernir sobre a 

minha experiência ao implementar estilos e modelos de ensino diferentes e de 
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que forma eles contribuíram para a minha evolução e para a aprendizagem dos 

alunos. Será percetível verificar como conciliei o ensino das diferentes 

modalidades e suas distintas exigências, recrutando estratégias específicas ao 

longo do ano letivo. 

O processo de E/A, começa com uma fase inicial de planeamento, na qual 

senti alguma necessidade de ajustamento e de procurar conhecimento sobre 

algumas modalidades. Também no contacto inicial com os alunos enfrentei um 

dilema sobre a minha postura, pois o lado emocional e afetivo não está muito 

vincado na minha pessoa. Contudo, senti ao longo do EP a necessidade de me 

aproximar dos alunos, de modo a melhor compreende-los e assim guiar a minha 

atuação. 

Um problema transversal à turma residente e partilhada, foi a aptidão 

física muito deficiente da maior parte dos alunos. Tanto nos testes iniciais do 

FITESCOLA como nas primeiras modalidades que lecionei se verificaram 

capacidades e habilidades motoras muito aquém do que era expectável. Por esta 

questão e por observar níveis de habilidade discrepantes, fui adotando diferentes 

estratégias na condução do ensino, tais como o trabalho por níveis ou a 

modificação das regras do jogo. 

Por ter vivenciado uma situação completamente distinta dos padrões 

normais de ensino, dedico ainda uma secção a relatar a experiência ímpar que 

vivi no 3º período, na vigência do ensino à distância. Inerente a esta parte do 

ano letivo e a todas as outras, relato também os moldes de avaliação que 

privilegiei e principalmente como utilizei esta ferramenta para consumar a 

aprendizagem dos alunos.
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Quadro 1 - Distribuição da realização da prática 

 

Espaço temporal Modalidades Problemas 
Estilos/Modelos de 

ensino 
Estratégias Evolução 

1º Período (TR 8º 
ano) 

Orientação; 
Badminton; 
Natação 

Conhecimento sobre as 
modalidades; 
Diferentes níveis de 
habilidade; Baixa 
aptidão física; Interação 
com os alunos 

A
v
a

lia
ç
ã
o
 

Implementação 
superficial do MED; 
Evidência do MID e 
estilo de comando 

Sistemas de pontuação 
diferenciados; 
Aprendizagem por níveis; 
Criação de cartões de 
tarefa 

Adaptação da minha 
ação às 
características 
específicas das 
modalidades 

1º Período ( TP 
10º ano) 

Basquetebol; 
Ginástica; 
Orientação 

Organização e gestão 
da aula; Baixo 
desempenho no 
basquetebol; Baixa 
aptidão física 

MID; MED; estilo de 
comando e 
autoavaliação 

Trabalho por estações; 
Ênfase ao movimento tático 
"passe e vai" 

Conciliação dos 
diversos estilos e 
modelos de ensino 

2º Período ( TR 8º 
ano) 

Voleibol; 
Atletismo; 
Andebol 

Desempenho 
rudimentar dos alunos; 
Conhecimento do 
professor 

MED e Ensino dos 
Jogos para a 
Compreensão 

Trabalho por estações; 
Modificação das regras do 
jogo; Cartões de tarefa; 
Fichas de registo 

Adaptação das 
tarefas ao nível dos 
alunos; Gestão 
eficaz do tempo de 
aula; Maior tempo de 
empenhamento 
motor; Maior 
envolvência dos 
alunos 

2º Período ( TP 
10º ano) 

Natação; 
Badminton; Futsal 

Diferentes níveis de 
habilidade; Número 
elevado de alunos; 
Domínio técnico 
rudimentar no futsal 

MID, MED, estilo de 
comando e 
autoavaliação 

Sistemas de pontuação 
diferenciados; 
Aprendizagem por níveis; 
Separação por género 

3º Período ( 8º e 
10º ano) E@D 

Várias 
modalidades; 
Treino funcional 

Adaptação à nova 
realidade; Controlo da 
realização das tarefas; 
Conteúdo das aulas 
síncronas 

MID e tentativa de usar 
características do MED 

Criação de classificações 
para entrega de trabalhos; 
Inovação no conteúdo das 
tarefas; Utilização de 
softwares 

Aprofundamento de 
conhecimentos 
teóricos e ganho de 
competências 
digitais 

 
Nota: TR: Turma residente; TP: Turma partilhada; E@D: Ensino à distância  
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4.1.2.1. O boom inicial de todo o planeamento  

Planear as tarefas de ensino é um dos principais processos em que os 

professores se devem envolver. Principalmente em professores estagiários, é 

fundamental aprofundar o planeamento das situações de aprendizagem ou até 

mesmo da comunicação com os alunos (Feu et al., 2019). 

No que toca à implementação prática do ensino, foi necessário proceder 

a um planeamento minucioso em várias vertentes. Nas primeiras semanas o 

stress acumulado foi muito desgastante, na procura de dar resposta a tudo ao 

mesmo tempo, pois a inexperiência assim obrigava. Desde logo que o PC 

disponibilizou o plano anual das modalidades a abordar no ano letivo, com 

respetiva distribuição das aulas em cada período. Assim, forneceu o material 

necessário para que partisse em busca de esmiuçar as restantes peças do 

planeamento necessário. Fiz também a análise aos programas nacionais, 

verificando as diretrizes dadas para o nível de desempenho desejado para cada 

ano de escolaridade, mas confesso que tive mais em conta o feedback que 

recebi do PC quanto às competências dos alunos que iria enfrentar, pois fomos 

alertados para os objetivos irreais que por vezes estão plasmados nesses 

programas. 

Em concordância com o NE, definimos como fundamental a preparação 

do primeiro PA e respetiva UD. Definimos desta forma, porque seria um suporte 

seguro no primeiro impacto com os alunos e iria guiar a nossa ação num curto 

espaço de tempo. Fomos incentivados a desenhar UD’s completas, com 

informação implícita da sequência e progressão dos conteúdos ao longo do 

tempo, que seria um guião fidedigno para a realização de todos os planos de 

aula. 

4.1.2.1.1. O MEC 

Recrutando os conhecimentos interiorizados em didática geral no 1º ano 

de formação, parti em conjunto com os meus colegas para a elaboração dos 

Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC) para as várias modalidades a 

lecionar, seguindo o modelo de Vickers (1990). Como os três iriamos dar aulas 

ao 8º ano de escolaridade, decidimos dividir a elaboração destes documentos, e 

cada um ficou encarregue de realizar o MEC de cerca de três modalidades. 
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Nesta divisão, entraram ainda as modalidades presentes no programa anual da 

nossa turma partilhada do 10º ano.  

Este documento representa um suporte robusto ao ensino de qualquer 

modalidade. Composto por 8 módulos, onde são feitas várias análises a 

conceitos fundamentais a ter em conta no planeamento, tais como as habilidades 

motoras a explorar, o contexto da escola e da turma, a sequência dos conteúdos 

a lecionar e também a provável esquematização de exercícios a abordar. No 

âmbito do módulo 7, desde o início do EP que o PC insistiu connosco para criar 

um conjunto de situações de aprendizagem, definindo os objetivos, as 

componentes críticas e também o esquema. A este conjunto de exercícios 

denominamos de box’s de exercícios a que depois podíamos nos restantes 

níveis de planeamento. A partir daqui, devem surgir UD’s fortemente 

pormenorizadas, indicando a evolução dos conteúdos ao longo da lecionação da 

modalidade. Ao nível micro, este trabalho de base, facilita bastante a construção 

do PA no trabalho diário do professor. 

4.1.2.1.2. As Unidades Didáticas 

Depois de estar a par da distribuição das modalidades ao longo de todo o 

ano letivo, estavam também reunidas as condições para começar a planear este 

instrumento referente às primeiras modalidades a serem lecionadas. A UD deve 

conter uma sequenciação lógica dos conteúdos a abordar de forma progressiva, 

que leve a uma aprendizagem efetiva dos alunos. O PC aconselhou-me a 

construir unidades didáticas pormenorizadas, de modo a ser um potente auxiliar 

na construção dos planos de aula e na clarificação dos objetivos a serem 

alcançados (conforme anexo 1). 

A primeira UD que realizei foi de basquetebol, para a turma partilhada do 

10º ano. As principais dúvidas que tive nessa altura, foi a definição dos 

conteúdos que ia abordar por desconhecer o nível dos alunos. Outro grande 

desafio, foi a distribuição temporal das diferentes funções didáticas dos 

conteúdos, sendo elas a introdução, exercitação e consolidação respetivamente. 

O PC foi analisando as minhas UD’s e referiu a importância de criar ainda uma 

coluna para descrever textualmente o desenho de todas as aulas, de modo a 

não ficar refém do simples nome dos conteúdos e da função didática. Outro 

conselho pertinente prendeu-se com o acréscimo de códigos referentes a 
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situações de aprendizagem específicas, que poderiam ser implementadas para 

cumprir com os objetivos presentes na UD. Esses exercícios poderiam ser 

criados ou então estar já presentes no módulo 7 do MEC, nas box’s de exercícios 

que foram construídas. 

Durante todo o ano letivo assumi um modelo base para as minhas UD’s, 

contudo, fui também percebendo a sua natureza flexível e a necessidade de ir 

melhorando este instrumento com o objetivo de melhorar a minha ação e em 

consequência, a aprendizagem dos alunos. 

4.1.2.1.3. O Plano de Aula 

Para a elaboração do PA, detinha apenas a experiência das didáticas 

específicas do desporto que frequentei no ano transato. Numa fase inicial, o PC 

optou por não dar nenhuma diretriz para este instrumento, mas cedo chegaram 

as suas correções e conselhos. O primeiro PA que elaborei foi para a aula de 

apresentação, em que também já realizei alguns testes do FITESCOLA, plano 

este que foi motivo de crítica por parte do PC. Na sua opinião faltava o mais 

importante: a parte esquemática e a lógica de rotação dos diferentes testes. 

Agora que reflito, foi uma falha crassa, mas importante, no decurso da 

minha evolução. Por os meus colegas do NE também terem cometido o mesmo 

tipo de erros, o PC optou por abordar numa reunião de núcleo a elaboração do 

PA. Nesta reunião definimos um modelo de plano a adotar, contendo todas as 

componentes fundamentais para auxiliar o docente na sua ação aula após aula. 

“Na última quarta-feira, na reunião do NE, o PC incentivou-nos a realizar um 

plano de aula seguindo as suas indicações. Após criar os esquemas das situações de 

aprendizagem, ajudou-nos com a formatação das tabelas no word de modo a que 

ficasse com o objetivo, descrição, componentes críticas e o respetivo esquema do 

exercício. …esta ajuda foi fundamental para o planeamento que fiz posteriormente.” 

(DB, 25 de setembro de 2019) 

Esta preparação tornou-se fundamental, pois Metzler (2000) corrobora que um 

bom planeamento leva a uma melhor fluidez na aula e gestão do tempo. 

Consequentemente os níveis de aprendizagem dos alunos serão maiores. 

Qualquer plano de aula (PA), deverá conter: (i) objetivos para a aula; (ii) 

planeamento geral; (iii) apresentação da tarefa e suas componentes críticas; (iv) 

material necessário; (v) lista das tarefas e seu desenvolvimento; (vi) esquema do 
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espaço; (vii) tempo estimado de exercício; (viii) planos de segurança; (ix) como 

avaliar a aprendizagem e (x) revisão da aula e ilações finais (Metzler, 2000, p. 

121). 

Todos estes aspetos foram tidos em conta na posterior construção dos 

meus planos de aula. No cabeçalho, vinham descritas todas as componentes 

gerais de cada aula, tais como data, hora, número de alunos e material 

necessário. Eram ainda definidas as funções didáticas dos conteúdos a abordar 

e descritos os objetivos gerais para a aula, tanto motores como cognitivos e socio 

afetivos. Já no corpo principal do PA, constaram sempre espécies de janelas que 

eram representativas dos diferentes exercícios da aula. Aqui, figurava (a) 

objetivos da situação de aprendizagem; (b) descrição para a sua realização; (c) 

componentes críticas e (d) tempo do exercício. Ao lado deste corpo de texto, 

ficava em ponto grande o esquema do exercício, contendo diferentes nuances 

ou lógica rotacional (ver anexo 2). Nas palavras do PC, esta parte esquemática 

é a mais importante do PA, pois permite um rápido enquadramento do docente 

quando visualiza a imagem, ajudando-o a guiar a sua ação durante a aula. 

Percebi ao longo da PP que esta parte do esquema representa uma 

importância extrema na ação do professor, investindo muito do meu tempo de 

planeamento a realizar os mesmos. Durante as aulas, senti que estava mais à 

vontade na monitorização dos exercícios, porque ao mesmo tempo que planeei 

estava também a aprofundar os meus conhecimentos sobre as modalidades. O 

mais importante, foi sentir-me confortável com este modelo de PA e que ele 

traduzisse efeitos benéficos para a aprendizagem dos meus alunos. 

4.1.2.1.4. A descoberta de novas modalidades 

Na realização da prática, percebi que no processo da PP nada é estanque. 

Ao longo do tempo foram surgindo várias necessidades de adaptação às quais 

me tive que moldar. Sabemos de antemão que um professor de EF tem que 

lecionar um sem fim de modalidades ao longo da sua carreira docente. Contudo, 

não é esperado que os profissionais de EF dominem a cem por cento essas 

mesmas modalidades e respetivos conteúdos. Por este motivo, quando se 

procede ao planeamento, é necessário aprofundar conhecimentos sobre um 

tema que porventura não se tenha tanto conhecimento. O foco primário neste 

tipo de situações, será o de procurar previamente um domínio profundo dos 
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conteúdos que se vai abordar, com o objetivo de captar os alunos para a 

aprendizagem (Ennis, 2014).  

Desde cedo que senti esta realidade pela necessidade de lecionar 

orientação. Apenas tivera uma pequena experiência enquanto aluno, mas nunca 

com a profundidade necessária para transmitir conhecimentos. Foi então que 

procedi a uma investigação sobre a modalidade e tentei perceber a sua dinâmica 

na escola junto do PC. A começar pelo domínio na orientação dos mapas, à 

interpretação dos vários símbolos, infraestruturas e a marcação de pontos, foi 

uma evolução crescente no que toca à absorção dos pilares desta prática. A 

organização que já existia na escola exponenciou o meu interesse e acabei até 

por ajudar o PC na criação de alguns mapas. 

No que concerne a outras modalidades e diferentes práticas nas aulas de 

EF, não senti tanta necessidade de me instruir como na orientação, no entanto, 

fui sempre pesquisando vários conceitos ligados ao que iria lecionar. Penso que 

um bom professor também se vai construindo ao longo da sua carreira, mediante 

aquilo que está disposto a investir em si e na sua própria formação. Tenho a 

certeza que um docente interessado, ao fim de 20 anos de ensino, é dotado de 

um superlativo leque de conhecimentos, que não tinha em início de carreira. 

4.1.2.1.5. A reconstrução das unidades didáticas em função das 

necessidades dos alunos e evolução da sua aprendizagem 

Partimos do princípio, que numa UD está o desenho de toda a progressão 

de conteúdos a realizar na lecionação de uma modalidade. Mas será que este 

desenho é real e as diretrizes dos programas nacionais estão ajustadas? Podem 

estar, como podem não estar. Uma mesma população de faixa etária idêntica 

pode exibir capacidades muito heterogéneas ou por outro, lado serem até 

convergentes. Isto, para afirmar que o trabalho de base deve ser feito com 

minúcia, mas nunca excluindo a possibilidade de mudanças, sejam elas mínimas 

ou radicais. Feu et al. (2019)  consideram que os professores estagiários devem 

ter consciência das consequências das suas decisões quando planeiam. Ou 

seja, o planeamento deve ser real e ir de encontro ao nível dos alunos, criando 

cenários de aprendizagem e de fuga ao insucesso. 
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Quando realizei o meu planeamento, tive informações privilegiadas 

fornecidas pelo PC, que já conhecia a turma. Devo dizer, que no geral, aquilo 

que planeei inicialmente, foi realizável na maioria dos casos, todavia, foi 

necessário ajustar conteúdos e situações de aprendizagem em alguns casos. 

Por exemplo, no badminton, a UD de badminton revelou-se bastante ambiciosa. 

Tive a necessidade de diminuir a quantidade de batimentos de forma a garantir 

alguma qualidade de jogo e empenhamento motor. Mesmo que tivesse abordado 

pancadas mais complexas, fi-lo em contexto de jogo e sem dar grande 

relevância, de modo a não fomentar mais insucesso. Outro exemplo foi sentido 

ao lecionar futsal na turma partilhada de 10º ano. Logo na primeira aula, fiquei 

incrédulo com tamanha inabilidade no contacto com a bola e no caos que a aula 

se tornou. O planeamento inicial de abordar alguns conteúdos táticos teve logo 

que ser alterado. Privilegiei a insistência nas habilidades técnicas com bola e o 

tempo de participação em situação de jogo. 

4.1.2.1.6. A aprendizagem no NE: observação, reflexão e resolução 

O que se passou durante o EP representa uma experiência única que 

ficará sempre marcada na minha vida. Felizmente foi um ano de muita realização 

pessoal e felicidade. Grande parte desta realização, deve-se à partilha e trabalho 

em comunidade prática que desenvolvemos, tendo muito a agradecer aos meus 

companheiros do NE, ao PC e também ao PO, que sempre se revelou recetivo 

para nos guiar e esclarecer qualquer tipo de dúvidas. Sem este grupo de 

pessoas, esta fase da minha formação não teria sido tão fascinante. 

Considero que o PC foi um grande pilar na minha construção enquanto 

docente. Pensara eu que não ia começar a lecionar logo na primeira aula, por 

informações que ia ouvindo de outros colegas. Mesmo assim, foram-me logo 

dadas as rédeas da minha turma residente, e refletindo, penso que contribuiu 

imenso para me ter assumido desde logo como o responsável daquele grupo de 

alunos. Bem ou mal, mais ou menos nervoso, as coisas iam-se desenrolando 

enquanto eu ganhava experiência e um traquejo precioso. O PC estava ali, 

observando com a sua calma e sempre tolerante a qualquer erro cometido. 

Retenho todos os diálogos e chamadas de atenção, todos os conselhos, partilha 

de experiência e saberes. 
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“O sermão de hoje foi marcante. O PC ficou desiludido com o fraco 

planeamento que fiz para o início deste 2º período e fez questão de o demonstrar. 

Estava à espera de mais depois do bom trabalho revelado anteriormente. Estou 

inteiramente de acordo, pois relaxei com as férias e devia ter elaborado uma UD e 

plano de aula mais minucioso para a nova modalidade que estou a lecionar.” 

(DB, 8 de janeiro de 2020)  

O diálogo e a reflexão conjunta levou a que sempre tenha conseguido 

resolver os grande problemas que foram aparecendo na PP. A monitorização do 

meu desempenho feita pelo PC e pelo PO revelou-se determinante no caminho 

do sucesso. Principalmente após as observações de aula formais, o rescaldo 

que fizemos foi fulcral na perceção das virtudes e dos erros. Do que pode mudar 

e do que pode ainda ser feito. As lentes especializadas do PO revelaram-se 

guias para a implementação de estratégias e exploração de novas 

competências. 

“…ao longo de todo o ano, mas principalmente nas reuniões pós observação, o 

PO fez reparos e deu conselhos imprescindíveis. Tenho como momentos marcantes 

do EP quando me aconselhou a disfrutar mais da aula e não ficar tão tenso. Também 

a sugestão sobre os cartões de tarefa e a estratégia para melhor gerir o tempo de aula 

foram essenciais no meu percurso durante toda a PP.” 

(DB, 13 de março de 2020) 

Também em reflexão com o PO, cheguei a diversas conclusões, por 

exemplo que tinha de melhorar a minha demonstração nas aulas de voleibol. 

Esta ferramenta pode ser muito poderosa na PP, pois ela possibilita que os 

alunos visualizem o movimento a efetuar durante a exposição do mesmo 

(Rosado & Mesquita, 2009, p.96). A capacidade e a confiança de ser eu próprio 

a demonstrar os exercícios é fundamental para a minha evolução profissional e 

pode levar a que os discentes me olhem até com mais admiração. Outro 

problema que senti, foi a fraca resposta dos alunos ao feedback, pelo que nesta 

situação, fui aconselhado a parar a aula sem receio e fazer as correções 

necessárias. Abordagem de “parar e recomeçar”. 

Como já referi, o PC representou um ombro amigo ao longo do ano letivo, 

sempre disposto a ajudar nas nossas necessidades. Sendo um professor muito 

experiente e conhecedor das estratégias que resultam nas aulas, foi sempre com 

grande atenção e curiosidade que observei as suas aulas. Dessa observação, 
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resultaram sempre grandes aprendizagens que posteriormente também comecei 

a utilizar. 

“…o PC optou por lecionar uma aula de cada modalidade que iríamos dar no 1º 

período. Ao observar as diferentes aulas, retive diversas estratégias fundamentais 

para a gestão da aula. Por exemplo no basquetebol, a utilização do apito resultou 

muito bem para sinalizar os momentos de início e fim dos exercícios. Pedir aos alunos 

para se sentarem nos momentos de instrução foi benéfico para o controlo da turma e 

por último, gostei muito das suas demonstrações de exercício pois revelou um grande 

domínio técnico. Às vezes também pedia aos alunos para demonstrarem de forma a 

estarem sempre envolvidos na aula.” 

(DB, 6 de dezembro de 2019) 

Neste processo dinâmico que é o EP consegui constatar que a riqueza do 

trabalho em equipa supera qualquer tipo de tentativa individual de ser melhor 

que alguém. Felizmente, o meu NE construiu uma relação de amizade e 

intimidade muito forte, o que nos proporcionou momentos de partilha e trabalho 

conjunto muito proveitoso para a prática. Às quartas-feiras, como não tínhamos 

aulas, ficávamos na sala dos professores a trabalhar em conjunto com PA’s e 

MEC’s, o que foi sempre muito produtivo. 

Como também íamos sempre juntos para a escola e fizemos o mesmo 

horário, observei todas as aulas dos meus colegas e vice-versa (ver anexo 3). 

Por este facto, ficamos imensamente envolvidos e conhecedores de todo o 

processo uns dos outros. Ao observar o Ricardo, absorvi uma capacidade de 

organização notável. Ele planeava tudo ao pormenor, criando fichas de registo 

por equipas e calendários de torneios que contribuíam para uma aula muito 

fluida. Os alunos dele estavam efetivamente envolvidos na dinâmica da aula e 

do MED. Com o Guinapo aprendi talvez o que mais me faltava: a capacidade de 

ouvir os alunos e estabelecer relações positivas no processo de ensino e 

aprendizagem. Face à indisciplina, ele soube sempre ser paciente, tentando 

perceber junto dos alunos a verdadeira raiz dos seus problemas. Esta foi uma 

das características que tentei melhorar em mim durante o ano, tendo o meu 

colega como exemplo. 

Toda a partilha com os diferentes agentes envolvidos representou muito 

no meu percurso. O PC e o PO indicaram o caminho, mas o sucesso sempre 

dependeu do que eu e os meus colegas de NE estávamos dispostos a investir 

na nossa formação. Muitas vezes, comungamos das mesmas angustias e dos 
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mesmos problemas, mas juntos, encontrámos a solução para os resolver. Fomos 

avisados pelo PC de que nunca deveríamos baixar a fasquia das coisas boas 

que tínhamos demonstrado, uma vez que, para se ser bom, não basta sê-lo só 

uma vez. Ainda mais, quando do nosso trabalho está dependente a 

aprendizagem e formação de crianças e jovens. 

4.1.2.2. Como ser professor de EF no início do EP 

De tantas aulas que lecionei ao longo do EP, não é seguramente de 

estranhar que a primeira é ainda a que me suscita mais memórias. O leque de 

vivências foi vasto, repleto de receios, superações, aprendizagens e realização 

pessoal. Algo que me atormentava, principalmente no início do estágio, era a 

reação dos alunos para com a minha pessoa e as personalidades com que me 

iria deparar. A necessidade de resolver problemas disciplinares ou de ser mais 

duro com os alunos eram coisas que me passavam pela cabeça antes de iniciar 

a PP. Nesta subsecção, irei demonstrar como vivi tudo o que englobou a 

realização da minha prática propriamente dita, principalmente a fase inicial em 

que me autodescobri enquanto professor de EF. 

4.1.2.2.1. A postura que quis adotar e transparecer aos alunos 

Sempre me habituei a ver os meus professores e treinadores como uma 

referência, alguém que deve sempre suscitar respeito e admiração. Por esse 

motivo, entendi que enquanto profissional de educação deveria vincar uma 

personalidade forte, que demonstrasse segurança em mim próprio e transpareça 

confiança aos alunos. Apesar de defender princípios de uma aula bem 

controlada, refuto completamente a autoridade excessiva que era reportada 

acerca dos docentes de décadas passadas, embora não deixe de concordar que 

o professor deve ser uma pessoa respeitada por todos os alunos na escola.  

Durante a minha interação com os alunos, tentei sempre mediar a 

afetuosidade com as regras e a exigência colocada em cada momento de aula. 

Fiz transparecer que se o comportamento dos alunos fosse adequado eu seria 

um ombro amigo, sempre disposto a ajudar, mas pelo contrário, se revelassem 

atitudes perturbadoras e desviantes teria que recorrer a alguma autoridade para 

debelar os problemas. Exemplo disso, foram as reprimendas públicas em tom 

elevado que dei a uma aluna por me interromper constantemente. 
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“…depois de ter chegado ligeiramente atrasada, ainda se pôs a falar para a 

colega do lado, interrompendo a minha introdução à aula. Dei-lhe uma reprimenda 

num tom um bocado rude, que acabei por me arrepender. A partir desse momento que 

não mostrou mais empatia para comigo, apesar de tentar de tudo para me aproximar 

da aluna.” 

(DB, 2 de outubro de 2019) 

Em suma, num primeiro impacto, tentei colocar alguma pressão nos 

alunos para que sentissem que apesar de ser um professor estagiário, estaria ali 

para ser um docente muito sério. Deixei vincada a minha liderança e pressupus 

que se todos remássemos para o mesmo lado, o desporto nos ia proporcionar 

experiências ricas e inesquecíveis. 

4.1.2.2.2. Disciplina e baixa motivação 

Um dos principais assuntos que me atormentava no início do ano letivo, 

era a forma como devia gerir as emoções dos alunos e como reagir com 

problemas disciplinares. Para lá da postura mais séria e autoritária que às vezes 

adotei, o facto de lidar diretamente com algum aluno após ele ter feito algo 

desviante foi um ponto de reflexão ao longo do EP. 

Desde que começaram as aulas, não tardou até existirem atitudes menos 

positivas por parte de alguns alunos, nunca por faltar diretamente ao respeito à 

minha pessoa, mas por falar constantemente ou ignorar os exercícios e a 

dinâmica da aula. O meu primeiro impulso, foi logo intervir verbalmente de forma 

ríspida com esses mesmos alunos, mas cedo me apercebi que a natureza do ser 

humano é heterogénea entre si, e uma estratégia pode resultar com uns, mas 

não com todos. Esta conclusão emergiu em mim, pois com um caso particular, 

a minha intervenção gerou revolta em uma aluna, a qual se passou a sentir como 

uma espécie de bode expiatório para os problemas na aula e consequentemente 

com o pé atrás em relação à minha figura como docente. Uma forma de dar a 

volta à situação, passou por ouvir a aluna, dar valor às suas consternações e 

utilizar o seu feedback para readaptar a minha ação. Um currículo orientado para 

as necessidades e interesses dos alunos, em que eles tenha voz ativa, pode 

aumentar o interesse e o prazer na educação (Oliver & Oesterreich, 2013).  

Estas questões fizeram-me refletir ao longo do ano e perceber que temos 

imprescindivelmente que nos moldar ao contexto em que estamos inseridos. 

Muitas vezes, a forma de dar volta à situação com problemas disciplinares, é 
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conquistar os alunos para a aula e os conteúdos lecionados. No seguimento da 

ideia anterior, passei a substituir a postura autoritária por um processo de 

negociação com a aluna. Foi necessária muita paciência? Foi. Muita insistência? 

Também. Mas durante o processo senti que essa aluna passou a ter outra 

disposição nas aulas e empenhar-se na realização das tarefas. Sabia de 

antemão que ela gostava, e jogava andebol institucionalizado, pelo que essa 

modalidade foi também um veículo de diálogo e captação para o restante que a 

EF nos proporciona. 

“Tenho tentado aproximar-me dela de modo a melhorar a relação professor-

aluno. Como vou lecionar andebol muito em breve, tenho usado esse tema para 

dialogar e desafiá-la para aquilo que vai demonstrar nessas aulas. Tenho sentido 

alguma abertura por parte da aluna e estou realizado por conseguir amenizar a sua 

pouca admiração por mim.” 

(DB, 6 de março de 2020) 

 

4.1.2.2.3. O clima relacional e afetivo na construção de uma relação 

propiciadora de aprendizagem 

Por este tipo de situações que vivi, constatei que estabelecer uma relação 

positiva com os alunos é fundamental para propiciar a sua aprendizagem. 

Primeiramente estamos a captar e motivá-los para a EF e em segundo a 

depositar confiança nas suas capacidades. Sabemos que os professores são 

vistos como referências para os seus discentes, pelo que ser um braço amigo 

pode trazer muitos benefícios no processo de ensino e aprendizagem. Neste 

capítulo, tive também uma experiência muito positiva, ao lidar com um grupo de 

rapazes muito trabalhadores e humildes. No final de cada aula, faziam questão 

de se oferecer para arrumar o que fosse preciso e ter um momento de partilha 

comigo. Esta relação cimentada em princípios de amizade e respeito, conduziu 

para que esses mesmos alunos depois retribuíssem com esforço nos exercícios 

das aulas. 

“…sei que também tenho um grupo de alunos que gosta bastante de mim. No 

fim das aulas de sexta-feira, querem sempre ficar mais um pouco no pavilhão a jogar 

futsal, pelo que me pedem uma bola para o fazer. Em algumas ocasiões cheguei 

mesmo a jogar com eles e sei que ficaram muito felizes. Destes momentos de 

brincadeira, estes alunos responderam sempre com muito respeito e colaboração nas 

aulas.” 

(DB, 6 de março de 2020) 
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No fundo, percebi que ter um espirito aberto para ouvir os alunos e refletir 

sobre as suas verdadeiras necessidades, remete para que se estabeleça um 

melhor clima nas aulas e respetivas relações interpessoais que se estabelecem. 

Sim, acabei por mudar a minha personalidade na interação com os alunos, pois 

passei a mediar muito melhor a máxima de que temos numa mão a regra e na 

outra o afeto! 

4.1.2.2.4. A ajuda do FITESCOLA e a relação com a (des)aptidão física dos 

alunos 

No começo de cada ano letivo, está estipulado na EC que se deve 

proceder à aplicação da bateria de testes FITESCOLA, de modo a avaliar o 

estado físico dos alunos e programar o ensino também de forma a melhorar 

esses índices físicos. Para mim, enquanto professor estagiário, a aplicação 

destes testes representou uma grande ajuda na adaptação ao papel docente. 

Permitiu que desenvolvesse competências universais daquilo que é ser 

professor de EF, ao mesmo tempo que me dava segurança por estar a seguir 

protocolos já pré estipulados. Foi nestas primeiras aulas que comecei a pôr em 

prática vários conceitos fundamentais ao meu desempenho: a instrução, ao ter 

que explicar à turma como se realizavam os diferentes testes, e a demonstração, 

pois na maioria dos casos exemplifiquei esses protocolos. Isto contribuiu para a 

minha autoconfiança, pois senti que na prática, exemplifiquei muito bem testes 

como a extensão de braços e a impulsão horizontal.  

Nesta fase, o PC aproveitou para dar alguns conselhos no que toca à 

gestão do tempo dos exercícios, bem como do espaço e a sequência lógica de 

transição de uns para os outros. A necessidade de uma instrução clara, de 

organizar os vários testes a realizar e de orientar os alunos durante toda a aula 

foram os primeiros passos que dei na PP. Esta experiência representou uma 

base de projeção para a minha evolução efetiva enquanto profissional. 

4.1.2.2.5. Estratégias para me libertar do MID e do estilo de comando 

De entre os mais variados estilos de ensino, Gomes et al. (2017) avisa 

que não existe um melhor nem pior estilo, sendo o professor o responsável por 

analisar o processo educativo que conduz e tomar as suas opções. É por demais 

lógico, que cada modalidade a ser lecionada na escola tem as suas 
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particularidades, e por isso mesmo, a abordagem do professor deve também ter 

em conta os conteúdos e objetivos implícitos a cada uma delas. 

Mesmo tendo implementando o MED na turma residente e partilhada 

desde o início do ano letivo, procedendo à constituição de equipas, escolha de 

capitães e apelo à organização para que se fizessem acompanhar de elementos 

identificativos nas aulas, as modalidades abordadas no primeiro período não 

foram assim tão propiciadoras da implementação do modelo. Ao lecionar 

natação, orientação e badminton, tive que recorrer a outro tipo de estratégias 

para que conseguisse manter acesa a chama do MED e que os alunos 

experienciassem a riqueza de partilhar a aprendizagem com os seus colegas. 

“Na natação, as dúvidas eram imensas quanto à vigência do modelo, pois as 

equipas estavam formadas, mas aqui teriam que ser separadas devido ao nível 

diferenciado dos alunos. Tudo isto representou um desafio, na medida em que tive que 

pensar em formas de utilizar o MED.” 

(Reflexão pós obs. 1P, 29 de novembro de 2019) 

Nem sempre foi possível cumprir com todas as assunções do modelo em 

vigor, uma vez que, principalmente na natação, comecei por adotar um estilo de 

comando bem acentuado. Mosston e Ashworth (2008, cap. 6) dizem que neste 

estilo cabe ao professor tomar todas as decisões, enquanto os alunos 

reproduzem as mesmas, tendo em vista melhorias no desempenho. O estilo 

parece estar intimamente associado ao MID, em que o docente tenta utilizar o 

tempo de aula e os recursos ao seu dispor para promover altas taxas de 

participação com qualidade nas tarefas, debaixo de uma apertada supervisão 

(Metzler, 2000, p. 165). Decorrendo as aulas numa piscina fechada e muitas das 

vezes com outros utentes a frequentar, foi imperial adotar estratégias que 

conduzissem a uma comunicação clara e percetível para os alunos. A colocação 

de voz foi um truque que utilizei para captar a atenção dos alunos e mantê-los 

atentos no desenrolar da aula, pois a essência do estilo de comando pressupõe 

uma relação direta entre o estímulo do docente e a resposta dos alunos. Este 

estímulo precede cada ação dos discentes, que reproduzem o que lhes é pedido 

(Mosston & Ashworth, 2008, cap. 6). O próprio desenho destas sessões, estava 

vocacionado para que o professor estivesse no centro do processo de ensino, 

passando eu muitas vezes por modelo de demonstração dos exercícios que 

eram para fazer dentro de água. Ao ensinar por exemplo a pernada de crol, tive 
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a preocupação de subir a um plano mais elevado na piscina para demonstrar 

como deveriam estar as pernas em extensão e a devida profundidade do 

batimento. 

Um problema que se colocou desde logo, foi o nível de habilidade dos 

alunos e a heterogeneidade que seguia. Ward et al. (2019) verificaram que ao 

agrupar alunos com níveis de habilidade semelhantes traz benefícios para a 

aprendizagem dos alunos. Assim, optei por distribuir os alunos nas pistas de 

acordo com o seu nível de desempenho, independentemente da equipa a que 

estavam afiliados. No meu planeamento e no decorrer das aulas, tive a 

necessidade de instruir diferentes situações de aprendizagem de acordo com 

esses mesmos níveis, o que acabava por se tornar muito desgastante. No 

entanto, senti alguma necessidade de me libertar deste tipo de abordagem, e, 

de forma a retirar progressivamente a dependência do professor e incutir mais 

responsabilidade aos alunos, decidi criar cartões de tarefa (anexo 4), que se 

revelaram uma ferramenta muito interessante. 

“…na reunião com o PO, debati algumas medidas que podem ser 

implementadas, como a criação de cartões de tarefa, que os alunos de uma pista 

podem cumprir de forma autónoma. Isto é, alunos que estejam mais à vontade, podem 

começar a trabalhar com mais objetivos, sejam qualitativos ou quantitativos, pois os 

exercícios a realizarem na aula poderiam ir definidos num destes cartões.” 

(Reflexão pós obs. 1P, 29 de novembro de 2019) 

 Em cada cartão, descrevi as diferentes tarefas a realizar e distribuía um 

cartão por pista no início de cada aula. Estes cartões foram permeabilizados por 

mim para poderem estar em contacto com a água e as tarefas variavam de nível 

para nível, tendo uma sequência lógica de realização. Gomes et al. (2017) 

referem precisamente que um estilo de descoberta guiada estimula o 

pensamento do aluno para ser sequencial e lógico. Com os cartões de tarefa, 

dei a oportunidade aos alunos de explorarem as respostas adequadas para o 

problema que lhes apresentava, acompanhando regularmente esse processo de 

descoberta. Em suma, para além de ter motivado os alunos para a prática, foi-

lhes conferida muito mais autonomia no controlo das suas próprias ações. Foi 

também importante na medida em que me libertou para dar uma atenção 

superior aos alunos com mais dificuldades, oferecendo-lhes um ensino mais 

próximo e que contribuísse para a sua adaptação ao meio aquático. Numa 
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modalidade como a natação, foi uma surpresa agradável verificar que os alunos 

foram capazes de cumprir com qualidade as tarefas que lhes eram atribuídas, 

mesmo sem a supervisão constante do professor. Desta forma, o tempo de 

empenhamento motor foi significativamente maior para os alunos mais hábeis, 

que já não esperavam pela minha instrução e também para os do 1º nível que 

passaram a contar com uma atenção mais efetiva. 

 Nas situações de aprendizagem, seja em contexto competitivo ou não, 

procurei que cada aluno desse o melhor de si, fazendo passar a ideia de que em 

modalidades individuais é crucial que cada elemento da equipa se superasse 

para adquirir uma melhor pontuação, que depois era somada ao total da equipa. 

Assim, de modo a manter o MED ativo dentro das possibilidades, criei no fim de 

cada aula um exercício por equipas, em que cada elemento contribuía para uma 

pontuação coletiva, como por exemplo uma estafeta em algum estilo de nado ou 

recolha do maior número de objetos didáticos dentro de água. 

 Ainda no 1º período e no que respeita à turma partilhada, tive também 

uma experiência riquíssima no que toca a conciliar o MID com o MED. Mesmo 

que tenha lecionado poucas aulas, pelo cariz rotativo que impusemos no NE, foi 

muito enriquecedor ter a experiência que tive na ginástica desportiva. Em 

conjunto com o PC, desenhamos um tipo de aula em que os alunos teriam que 

respeitar alguma formalidade mas também sentir a pertença a um grupo e 

cooperar para objetivos comuns. Na parte inicial da aula realizava-se um 

aquecimento formal, fazendo alguns exercícios de flexibilidade e mobilidade 

articular. Aqui, acabei por tomar o comando da aula, mas posteriormente, foi 

dada bastante autonomia às equipas para treinarem livremente, rodando por 

diversas estações num tempo estimado de exercitação. Aqui assumi um papel 

de facilitador do processo, mas exigindo sempre o cumprimento das regras de 

segurança e dando o devido auxílio. Foi ainda criado uma espécie de evento 

culminante em que as equipas apresentaram publicamente as suas coreografias 

de ginástica acrobática e dança, o que gerou competitividade e gestos de fair 

play ao mesmo tempo. 

 Nas restantes modalidades abordadas, também foram surgindo 

problemas ao longo da sua lecionação. Por exemplo, no badminton, os 

problemas foram transversais à turma residente e partilhada. A gestão das aulas 
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foi um desafio, pois o espaço que dispunha era bastante pequeno para a 

quantidade de alunos da turma. Sabemos que na EF, muitas vezes é necessário 

bastante material e um espaço disponível alargado, tendo o professor que 

planear constantemente de forma a maximizar os recursos disponíveis. Dois 

rituais que podem auxiliar esta análise antes de cada aula são (a) projetar a 

atividade para um espaço seguro e (b) verificar as condições e a segurança do 

material a utilizar na aula (Metzler, 2000, p. 93). Isto levou-me a criar um torneio 

de todos contra todos em 4 campos (anexo 5), onde estiveram presentes as 

funções de jogador, árbitro e secretário. Assim, consegui maximizar o espaço de 

que dispunha e enriquecer a cultura desportiva dos meus alunos. Dentro desta 

dinâmica, fui ensinando os diferentes batimentos e, fundamentalmente, dar 

tempo de empenhamento motor às crianças em situação de jogo. No entanto, a 

complexa execução técnica de alguns batimentos na modalidade, como o Amorti 

e o remate, revelou-se um problema para a maior parte da turma. Verificando 

estas lacunas, proporcionei um acompanhamento próximo aos alunos e a dádiva 

de feedbacks foi uma constante ao longo destas aulas. Parti do princípio que 

para ser dado algum tipo de feedback, teria que existir uma avaliação prévia ao 

desempenho dos alunos, e mesmo que o tenha feito, caí em alguns erros neste 

capítulo. Reflito que acabei por dar feedbacks de incentivo ou de reprovação, 

contudo, a mera comunicação apreciativa, positiva ou negativa, não representa 

um feedback específico que contribua para melhorias na aprendizagem (Rosado 

& Mesquita, 2009, p. 89). Assim, tive que refletir para melhorar a qualidade do 

meu feedback, dizendo concretamente aos alunos os erros que cometeram a 

realizar o Amorti, e a forma como teriam de fazer para realizá-lo corretamente, 

por exemplo. A este ciclo, Rosado e Mesquita (2009, p. 89) chamam de feedback 

descritivo e feedback prescritivo respetivamente. Ainda desse mesmo torneio, 

resultou uma classificação por equipas, com a soma dos resultados individuais, 

facto que aumenta sempre a predisposição para as aulas. Inicialmente, foi um 

pouco complicado que os alunos compreendessem a dinâmica da competição, 

mas foi muito gratificante quando tudo foi assimilado e os vários elementos das 

equipas se organizaram e cooperaram ativamente na busca dos melhores 

resultados possíveis. 



66 
 

 Quanto à orientação, era já uma modalidade muito praticada na escola, 

pelo que os alunos revelavam muito à vontade na realização dos diferentes 

mapas. 

“…o PC pediu para que preparássemos a UD de orientação e organizássemos 

os mapas a utilizar a cada aula. Fiquei surpreso com a quantidade de mapas 

existentes e a tradição vigente na escola da prática desta modalidade, fruto do 

trabalho do PC que também orienta a modalidade no desporto escolar.” 

(DB, 18 de setembro de 2019) 

Assim, aproveitei esta modalidade para insistir no desenvolvimento da sua 

resistência aeróbia, colocando a contagem de tempo durante as provas. Assumi 

um papel de liderança na parte inicial da aula, dando as diretrizes das tarefas a 

realizar, mas pela natureza da modalidade, os alunos circularam de forma livre 

e autónoma pela escola em busca dos pontos do mapa. Devido a existirem 

alunos com mais dificuldades, tive que recorrer ao método de aprendizagem 

cooperativa, em que a maior parte das vezes fazia um bom aluno acompanhar 

outro com mais dificuldades. Desta forma, o aluno mais dotado concorria sempre 

para ajudar o seu colega a resolver os problemas da aula e evoluir em termos 

motores, cognitivos e sociais (Huang et al., 2017). Foi ainda possível realizar 

desafios diferentes, como provas por equipas ou em que a pontuação de cada 

aluno remetesse para o total do coletivo (anexo 6). De salientar, foi o incremento 

na motivação e entrega dos alunos quando o trabalho por equipas era recrutado. 

 Nesta parte do ano letivo, os alunos responderam de uma forma muito 

positiva, pois a percentagem de realização prática das aulas foi quase total. 

Revelaram-se muito motivados e interessados em contribuir para o bom 

funcionamento da aula, muito devido à identificação que sentiram com a 

dinâmica das aulas. Muitas vezes fui questionado sobre os resultados e as 

classificações das equipas, o que me fez crer que porventura os alunos 

reconhecessem uma boa organização das aulas e provavelmente estaria no 

caminho certo da liderança da minha turma. Desde o início do EP que sempre 

almejei ser um líder por reconhecimento e não por autoridade imposta, pelo que 

a crescente responsabilização dos alunos foi um fator decisivo no processo, 

retirando aos poucos o foco na minha ação e enfatizar cada vez mais o papel 

ativo dos alunos. A filiação também ajudou muito no crescendo desta 

responsabilidade. Com a definição de capitães e a necessidade de trabalhar em 
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grupo, tornou-se imprescindível que as equipas colaborassem para responder 

aos desafios sucessivos.  

 Dentro das modalidades que abordei no 1º período na turma residente, 

considero que existiu bastante evolução na aprendizagem dos alunos, 

principalmente nas modalidades de natação e badminton. Ao trabalhar por 

níveis, na natação, consegui que os alunos com mais dificuldades chegassem 

ao fim do período a bater pernas de crol e costas apenas com o auxílio da placa 

e sem colocar as mãos no bordo. Um destes alunos transitou mesmo para o nível 

seguinte. Todos os restantes, saíram da unidade didática a locomoverem-se 

comodamente na água no estilo de crol e costas, claro que uns com mais 

correção técnica e qualidade de movimento que outros, mas ambos preparados 

para sobreviver no meio aquático que abunda neste planeta. 

4.1.2.2.6. A necessidade de trabalhar por níveis 

Como havia referido, por vezes existiu a necessidade de diferenciar o 

nível dos alunos, tendo sempre na mira o objetivo de potenciar a sua 

aprendizagem. Se começasse hoje o EP, talvez o tivesse feito em mais 

modalidades, mas na altura tive o receio de castrar relações interpessoais que 

se vão estabelecendo nas diferentes equipas. 

Na natação, era gritante que tomasse essa opção, até pela própria 

segurança dos alunos num meio que não dominam completamente. A verdade 

é que esse tipo de trabalho resultou. Verifiquei que cada aluno, dentro do seu 

respetivo nível, teve uma evolução acentuada nas habilidades dentro de água. 

Porventura, pode ter contribuído o facto de esta ser uma modalidade em que 

muito estava por lapidar, pois a resposta dos alunos foi efetivamente muito 

positiva. 

A criação de contextos facilitadores foi um importante alicerce no 

crescimento da aprendizagem, principalmente para os alunos menos hábeis. O 

auxílio do material didático fomentou a tranquilidade dos alunos dentro de água 

ao mesmo tempo que os suportava na realização de exercícios parciais das 

técnicas de crol e costas. Quanto aos alunos com mais dificuldades, procurei 

dissipar-lhes o medo que os estagnava. Recorri às mais variadas ferramentas 

para tentar que tirassem as mãos da parede e sentissem a realização de se 
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locomoverem. Por exemplo, o uso de barbatanas foi um situação facilitadora que 

usei e se revelou muito motivadora para os alunos. Ao verificar que lhes dava 

mais capacidade de locomoção acabaram por se sentir mais confiantes. 

“Nas últimas aulas, experimentei uma estratégia com o meu aluno que tem 

mais dificuldades na natação. Coloquei-lhe barbatanas de modo a aumentar a força 

propulsiva e fazer com que se locomovesse mais eficazmente na água. Acabou por 

resultar e pela primeira vez tirou as mãos do bordo. Sentiu-se realizado por essa 

conquista mas agora tenho que tirar-lhe gradualmente este suporte, pois tem pedido 

sempre para fazer aula de barbatanas.” 

(DB, 23 de outubro de 2019) 

Hastie et al. (2017) definem competição gradual como um formato em que 

os alunos são distribuídos de forma a jogarem contra colegas de um nível 

semelhante. Em alguns casos, a forma de jogo pode até variar mediante os 

diferentes níveis de habilidade. Também quando lecionei voleibol, foi necessário 

introduzir algumas modificações às regras, cumprindo com alguns princípios do 

Ensino dos Jogos para a Compreensão (EJpC). Tentado visar um tipo de jogo 

mais fluente, permiti o serviço com passe, a realização de um auto passe na 

receção e em casos mais específicos, a preensão de bola antes de executar 

algum gesto técnico. Seguindo o raciocínio anterior, este tipo de modificações 

surge como resposta ao fraco desempenho dos alunos, pois assim, são capazes 

de participar no jogo de uma forma mais eficaz. Isto é, a criação destas 

adaptações deve facilitar o desempenho dos menos hábeis, mas nunca prender 

a evolução daqueles que são já capazes de ações mais complexas. Assim, 

falamos de uma adaptação de regras focada na individualidade, mas onde todos 

estão inseridos no coletivo e a participar ativamente no jogo. 

Dentro da dinâmica do MED que implementei, fiquei ainda com muitas 

dúvidas se nos Jogos Desportivos Coletivos (JDC) será mais benéfico dividir os 

alunos por habilidade ou então fomentar a aprendizagem em grupos mais 

heterogéneos, como era o caso das minhas equipas. Apesar de criar estes 

cenários facilitadores, o trabalho por níveis não foi uma realidade no voleibol. 

Fico na incerteza se essa estratégia poderia ter incrementado mais a evolução 

dos alunos, pois existe evidência de que os alunos com baixo nível de 

desempenho beneficiam se jogarem entre eles (Hastie et al., 2017).  
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Também na turma partilhada, tivemos em conta este fator, e quando 

iniciamos a modalidade de futsal (interrompida devido ao Covid-19), foi decidido 

que íamos dividir a turma por género na parte inicial das aulas. Nesta lógica, as 

raparigas realizaram exercícios com o objetivo de refinar a sua habilidade 

técnica, mais especificamente o passe, condução de bola e o remate. Quanto 

aos rapazes, evoluíram para situações de jogos reduzidos como o “meiinho” ou 

jogo 4x4 com golos em duas balizas pequenas. Nestas aulas, que foram apenas 

duas, os 3 professores estagiários participaram ativamente na lecionação, de 

forma a proporcionar um acompanhamento mais próximo aos alunos. 

4.1.2.3. O veículo principal do processo de ensino e aprendizagem 

Nesta subsecção será relatado o processo principal do meu EP, que se 

prendeu com a implementação do MED. Nem sempre foi fácil cumprir com todas 

as suas assunções como discorri na secção anterior, mas na medida das 

possibilidades que dispus, este foi o principal veículo para a aprendizagem dos 

alunos. Desde o início do ano letivo que adotei o modelo, embora tenha 

lecionado modalidades individuais. Nessa fase, foi mais difícil cumprir com 

alguns pressupostos, mas consegui igualmente construir afiliação e criar 

estratégias que promovessem a competição entre as diferentes equipas, como 

relatei anteriormente. No entanto, na turma partilhada do 10º ano, a dinâmica do 

MED esteve em cena logo ao início, ao lecionar basquetebol, e a recetividade foi 

muito agradável. Na minha turma residente, com a chegada do 2º período e a 

abordagem aos JDC respetivamente, também consegui pôr em prática outras 

características. Ao lecionar voleibol e andebol (este último interrompido devido 

ao Covid-19), consegui criar uma dinâmica mais competitiva e em que se sentiu 

intensamente a identidade das equipas. 

4.1.2.3.1. Implementação do MED na construção de alunos emancipados 

Este modelo de ensino, surgiu com a necessidade de oferecer uma 

aprendizagem mais autêntica aos alunos na EF, tornando o ensino mais 

desafiante. Os estudantes que não têm tantas capacidades para desenvolver 

habilidades desportivas, têm também a oportunidade de demonstrar sucesso na 

aprendizagem através da expressão de conhecimentos. Com o MED, a 

aprendizagem pode ser demonstrada através da absorção de conceitos 

históricos e socioculturais das modalidades em questão e também no 



70 
 

desempenho de diversas funções anexas à competição. Em suma, o MED torna 

a aprendizagem mais significante na EF porque os alunos serão capazes de ligar 

os conteúdos das aulas para o mundo real do desporto (Pill & Williams, 2017). 

Desde cedo que esta premissa fez todo o sentido tanto na minha turma 

residente como na partilhada. Encontrei muitos alunos com nível de habilidade 

reduzido nas mais variadas modalidades desportivas, pelo que, o MED me 

poderia ajudar a fintar estas lacunas verificadas. Tendo mais vertentes em que 

os alunos pudessem demonstrar as suas mais valias, estava a alargar o campo 

de sucesso e a não valorizar apenas as habilidades motoras propriamente ditas. 

Siedentop (1994) fortalece a ideia anterior ao elencar três características 

fundamentais que os alunos devem revelar num ambiente desportivo. Assim, o 

aluno deve em primeira instância ser competente, revelando capacidades para 

participar no jogo. Em segundo, ser uma pessoa que promove a literacia 

desportiva, sendo capaz de compreender regras, valores e tradições desportivas 

e também de discernir entre boas e más práticas. Por último, em terceiro lugar, 

o aluno deve ser entusiasta, participando de forma a preservar e promover a 

cultura desportiva. No modelo desenvolvido pelo autor, temos várias 

características (figura 8) que devem englobar o contexto desportivo, sendo elas 

(i) conceito de época desportiva; (ii) filiação em equipas; (iii) competição formal; 

(iv) registo de resultados; (v) festividade e (vi) evento culminante. Na minha PP, 

o mais difícil foi cumprir com épocas prolongadas, pois a quantidade de 

modalidades a lecionar durante o ano reflete-se em unidades didáticas um pouco 

curtas. Mesmo assim, quando lecionei a modalidade coletiva de voleibol, 

consegui prolongar um pouco a UD, mas não excedendo as 10 aulas. 
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Figura 8 - Características do Modelo de Educação Desportiva 

 

 Farias et al. (2019) mostraram já como o MED pode ter um impacto muito 

positivo nos alunos para a participação nas aulas de EF. Num estudo recente, 

os autores revelaram que durante um ano de aplicação do modelo, os alunos 

transformaram a sua atitude nas aulas de EF (para melhor) e consequentemente, 

aumentaram a sua literacia desportiva. A auto confiança, resiliência e 

predisposição para participar em atividades desportivas foi também 

incrementada no self dos alunos. Na minha opinião, e baseada em uma vida 

passada no desporto coletivo, este é o caminho. Um caminho por onde se pode 

sentir a verdadeira essência do desporto na escola. Onde todos participam, 

fazem parte de um todo, têm uma missão a cumprir e uma palavra a dizer. Aqui 

pode ser experienciada a competição, e, como na vida, lutar por um objetivo que 

está mesmo ali à nossa frente. 

Assim, procurei proporcionar nas minhas aulas de EF, experiências 

desportivas que contribuíssem para a assimilação destes valores fundamentais 

para a vida, sendo a aprendizagem o foco principal em todo o processo. 

4.1.2.3.2. O impacto da implementação do MED: maturidade e contraste na 

sua assimilação  

Aquando do início das atividades letivas, apercebi-me que a turma pela 

qual tinha ficado como professor residente, nunca tinha experienciado o MED e 

no ano transato ela tinha sido orientada pelo meu PC. Confesso que fiquei com 

o sentimento de uma herança pesada, mas independentemente de tudo, 
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comecei logo por impor a minha personalidade e os meus métodos. Inicialmente, 

senti uma certa resistência dos alunos em aderirem a este modelo que estava a 

ser implementado, talvez pela maturidade revelada na faixa etária do 8º ano, não 

ser ainda conducente a um espírito crítico e autónomo. No entanto, depois de 

formadas equipas e com a minha insistência permanente em que as mesmas se 

organizassem e definissem uma identidade, levou a que os alunos reunissem as 

condições necessárias para levar o modelo avante. 

“Quanto à minha turma residente, estou com bastantes dúvidas se a 

implementação do MED irá ter sucesso. Os capitães já me transmitiram o nome das 

equipas, mas não estão a ser muito dinâmicos para arranjar uma cor de t-shirt igual 

nem para criar o seu próprio símbolo. Espero que seja por se estarem a ambientar ao 

modelo e que o espírito de grupo se apodere deles.” 

(DB, 4 de outubro de 2019) 

Ao invés, na turma partilhada do 10º ano de escolaridade as coisas foram 

totalmente diferentes, para melhor. Aqui existiu desde cedo uma grande 

proatividade dos alunos vincarem identidades grupais e fazer transportar esse 

espírito para as aulas. A turma revelou-se bastante madura e empenhada em 

responder às diretrizes e apelos dos professores, denotando que é possível 

implementar uma forma diferenciada de ensino em que os alunos sejam o 

principal motor. Esta turma, revelou ainda uma união e entreajuda acima da 

média, o que nos motivou a nós, professores estagiários e também ao PC, a 

procurar levar o MED cada vez mais além. 

“…já na nossa turma partilhada, as diferentes equipas já se apresentaram 

equipadas por cores e entregaram todos o símbolo. Nas aulas tem-se notado a 

competitividade entre as diferentes equipas pois todos querem ser os melhores, 

principalmente quando realizamos torneio de basquetebol. Isto leva a crer que será 

possível realizar coisas muito interessantes com esta turma.” 

(DB, 4 de outubro de 2019) 

4.1.2.3.3. Os JDC como pilar edificador do MED e de alunos autónomos e 

competentes  

 Na geral, tanto no 8º como no 10º ano, os alunos sentiram-se bastante 

entusiasmados com o desafio de escolherem um nome para a equipa, um grito 

e uma determinada cor com a qual se deveriam apresentar nas aulas de EF. 

Aqui, mais uma vez os alunos do secundário foram mais ágeis e organizados, 

uma vez que as diferentes equipas rapidamente se fizeram equipar com cores 
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distintas entre si. No 8º ano a dedicação também foi satisfatória, mas notou-se 

dificuldades em os alunos comunicarem entre si de forma a atingir um objetivo 

comum. 

 O que pode ter influenciado a motivação dos alunos do 10º ano foi 

também por termos iniciado o ano letivo com uma modalidade coletiva, mais 

especificamente o basquetebol. Farias et al. (2019) dizem-nos que nos jogos de 

invasão os alunos operam num raio de ação próximo ao seu adversário e embora 

tenham necessidades diferentes no momento, como por exemplo, um tenta criar 

uma oportunidade de finalizar e ao invés o oponente tenta impedir, os dois lutam 

por um mesmo objetivo. Penso que este fator contribuiu para que os alunos 

estivessem mais ativos a nível motor e interativos com os seus colegas. Em 

contraste com a turma residente, senti que os JDC são mais propiciadores para 

a implementação do MED e um veículo mais rico para consumar muitas práticas 

inerentes a este modelo. As componentes da aula em que se dava lugar a um 

torneio competitivo (anexo 7), com respetivo registo de resultados e 

procedimento à classificação final, representava um incremento exponencial na 

motivação dos alunos para a prática. Desta forma, a tabela de classificação 

revelou-se um instrumento forte, mediando a vontade dos alunos, pois suscitava 

neles a capacidade de se auto superarem e dar resposta ao adversário. 

“No fim de cada torneio de basquetebol na turma do 10º ano, é muito 

gratificante sentir o entusiasmo dos alunos quando procedemos à classificação. Nota-

se que os alunos ficam ansiosos por saberem os resultados finais e penso que este 

fator também contribui para a sua motivação e vontade de jogar no decorrer da aula. 

As equipas tentam superar-se pois sabem que no final têm o balanço final do seu 

rendimento.” 

(DB, 22 de outubro de 2019) 

 Como perspetivei para a minha turma do 8º ano, após ter conseguido 

implementar o tronco principal do MED em modalidades individuais, eis que 

surgiu a oportunidade de também eles vivenciarem outras características 

intimamente ligadas às modalidades coletivas. No 2º período comecei a lecionar 

voleibol e também iria dar andebol, o que acabou por não acontecer. Sendo 

assim, a minha atividade foi muito sustentada pelo trabalho de base que já tinha 

realizado no 1º, pela dinâmica de equipas que os alunos já tinham adquirido. 

Também a minha postura acabou por ser bastante moldada por este tipo de 
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ensino, pois eu próprio percebi que a EF, na prática, poderia ir bastante além do 

sucesso motor dos alunos e da condução controlada da aula, fatores que tinham 

estado muito presentes na natação, badminton e orientação. A autonomia que 

conferi aos alunos foi tendo resultados cada vez mais gratificantes e ao ver as 

melhorias constantes na organização das equipas foi um motivo de realização. 

“…em comparação com o 1º período, a organização das equipas foi 

completamente diferente. Acho que ter começado a lecionar uma modalidade coletiva 

foi o grande motivo para estas melhorias. Estou feliz pois já é bem percetível a cor 

com que se apresentam e o sentimento de pertença ao grupo está muito mais vincado. 

Em situações de team practice e no torneio de voleibol tenho notado mais identidade 

nas equipas e competitividade respetivamente.” 

(DB, 4 de março de 2020) 

 De certa forma, com o aparecimento desta modalidade coletiva, fiquei 

menos tenso com a pressão que carregava por “querer fazer tudo bem” e passei 

a disfrutar mais da minha ação. Ao mesmo tempo, consegui cativar alunos com 

os quais já tinha sido mais ríspido nas chamadas de atenção. 

 A dinâmica das aulas com o MED, pode ser tão rica conforme as 

atividades que planeamos e a responsabilidade que conferimos aos alunos. Por 

isso mesmo, continuei na senda da criação de cartões de tarefa para as equipas 

realizarem entre elas. No voleibol, por exemplo, na realização de exercícios de 

refinamento do passe, serviço e manchete, coube aos capitães monitorizar a 

escolha e realização dos exercícios, cumprindo com a filosofia de treinar em 

equipa. Também no Atletismo, a criação de tarefas por estação e respetiva 

rotação das equipas resultou bem na harmonia da aula (anexo 8). Contudo, 

quando por algum motivo a aula não era tão competitiva, senti as várias 

situações de aprendizagem se tornarem monótonas. Para colmatar isso, tentei 

sempre proceder à criação de competições e torneios, como uma estafeta final 

por equipas no atletismo e um torneio 3x3 no voleibol. Através destas 

competições, foi sempre constatado que as equipas se auto motivam e unem em 

busca de um objetivo. Aqui, foi importante gerir a dinâmica de apontamento de 

resultados e o regresso à competição, pois o entusiasmo que se cria pode por 

vezes gerar alguma discussão e confusão entre os alunos. 
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“Hoje tive que intervir e falar com 2 alunos em particular por se terem 

desentendido no apontamento dos resultados do torneio. A ambição de querer ganhar 

pode também proporcionar este tipo de problemas e cabe ao professor mediar a 

situação. A partir daqui, para fintar possíveis discussões, vou mandar as equipas 

permanecer no sítio onde estão e apenas os capitães se deslocam para apontar o 

resultado do jogo…” 

(DB, 11 de fevereiro de 2020) 

Outra ideia pré concebida que alterei na minha forma de pensar foi 

precisamente esta: a confusão faz parte do desporto e da competição, cabendo 

ao professor a regulação desse caos. Ao início, foi complicado gerir toda 

simultaneidade de processos durante as aulas, mas rapidamente reparei que os 

meus alunos e eu próprio aprendemos muito mais com o MED. Tornei-me numa 

pessoa mais interativa e mais tolerante ao erro, percebendo que o desporto, 

pode desde cedo, representar um veículo importante para a emancipação das 

crianças a nível desportivo e social. 

 O entusiasmo durante este segundo período foi redobrado pois as 

modalidades coletivas exponenciaram o envolvimento dos alunos em torno da 

competição. Os capitães assumiram-se mais enquanto líderes, levando 

braçadeira e comandando as suas equipas. Foi percetível ao longo das aulas 

que também a cor das equipas estava definida. 

4.1.2.3.4. Evolução e resolução de problemas: da constituição das equipas 

à inclusão de alunos com NEE  

Estando inseridos na minha turma residente 2 alunos com NEE e muitos 

outros com dificuldades técnicas muito acentuadas, surgiram algumas 

dificuldades com as quais tive que lidar. Na transição para o 2º período, ainda 

ponderei algumas transferências e mudanças de capitão, no entanto, acabou por 

não se realizar. O único pedido que recebi foi apenas por afinidade e podia 

resultar na junção de uma dupla perturbadora. No geral, todas as equipas 

revelaram desejos de continuidade por se sentirem confortáveis no grupo. 

Quanto aos capitães, percebi que existem capacidades inatas em cada um dos 

alunos, pelo que nem todos conseguem assumir uma posição de comando. Optei 

por não mexer nessa função sob pena de destruir a dinâmica e as referências 

que já estavam criadas.  
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No entanto, como ia abordar modalidades coletivas, corri um risco enorme 

que se veio a verificar. Uma das equipas revelou-se desequilibrada em relação 

às outras no que ao voleibol diz respeito. Um fator que também contribui imenso 

para isso foi a inclusão de uma aluna com paralisia do lado direito. Com isto, 

passaram-me várias hipóteses pela cabeça, em que por um lado, pesava o 

rendimento desportivo na aula, mas por outro, questões de dilemas 

antropológicos enviesavam-me a não mexer nas constituições. Verificada a 

coesão e união dessa equipa, tornou-se uma opção difícil, pois eles próprios não 

queriam que houvesse trocas. 

Neste sentido, o pressuposto principal transmitido foi sempre o mesmo: 

trabalhar em equipa para alcançar objetivos comuns, à medida que resulta a 

aprendizagem. Na génese das equipas, os alunos com mais habilidade podem 

ter um papel preponderante na ajuda aos seus colegas. Lafont et al. (2007) 

elencam 3 fatores essenciais para avaliar a cooperação da equipa, sendo eles 

as relações sociais, a habilidade individual e a habilidade coletiva. Sempre que 

achei necessário, dentro do seio das equipas, recorri à ajuda dos alunos mais 

capazes para darem um apoio mais próximo e efetivo a alunos com dificuldades, 

concorrendo assim para a aprendizagem e consequentemente um melhor 

desempenho do coletivo. Com a união que se vai criando, reparei que os alunos 

começam a substituir as críticas pelo incentivo aos seus colegas. A meta que 

têm em comum faz com que reúnam esforços e adotem estratégias para obter a 

maior percentagem de sucesso. Um exemplo disso, foi a inclusão total de uma 

aluna que possui paralisia do lado direito do corpo. No voleibol, ela apenas 

conseguia realizar arremesso e preensão de bola. Em tarefas de extensão ou 

refinamento dos gestos técnicos os seus colegas de equipa iam rodando entre 

eles para ajudar a sua colega e mantê-la incluída nos exercícios. Neste tipo de 

cooperação, os alunos, estando dois a dois, facilmente criam harmonia entre si, 

utilizando as valências de cada um para consumar o objetivo da tarefa proposta. 

Utilizei este recurso com esta aluna, mas muitas das vezes também interferi de 

forma a colocar um aluno bom com um outro menos hábil. Acabei por verificar 

que a pureza dos jovens os remete para adaptar o seu nível e ajudar o seu 

colega, parceiro do jogo no momento, mas parceiro da vida no geral.  



77 
 

4.1.2.3.5. Tempo potencial de aprendizagem: não subordinação ao MED 

Um problema que foi surgindo adjacente à implementação do MED, foi a 

gestão do tempo potencial de aprendizagem dos alunos. O desempenhar de 

outros papéis durante a aula contribui de forma incrível para o desenvolvimento 

cultural e sociológico dos alunos, mas nunca devemos descurar o tempo que 

estas crianças e jovens passam em exercício. De uma forma geral, os alunos 

querem participar ativamente no jogo, mas noutros casos, também foi percetível 

que uma minoria se acomoda ao papel de secretário ou árbitro com o objetivo 

de não tomar parte física na aula. Perlman (2012a) verificou que os alunos 

menos motivados para a prática podem beneficiar da participação no MED. A 

filiação a uma equipa enquanto o foco está voltado para o desenvolvimento dos 

alunos, em situações de aprendizagem inclusivas, parece aumentar os índices 

motivacionais. Também a ambição da vitória pode mover as equipas para uma 

prática mais efetiva. 

Contudo, no caso da minha turma residente, foi acontecendo que 3 alunos 

não revelavam muita predisposição. O diálogo e a insistência com eles para que 

participassem foi uma constante, sendo até eles capitães de equipa. Ao início, 

foram escolhidos precisamente para capitães como uma estratégia para os 

motivar para a prática, mas foi sempre uma luta constante conseguir resultados. 

No geral, os restantes elementos da turma, mesmo sendo de um nível médio 

baixo em termos técnicos, nunca deixaram de estar empenhados nas aulas, 

adotando uma postura ativa e sempre dispostos a auto superarem-se. Mas como 

afirmei, em algumas situações de aprendizagem, surgiu a problemática de que 

o MED nunca deve subjugar aquilo que é o tempo potencial de aprendizagem. 

Para isso, coube-me a mim enquanto professor, mapear o tipo de 

constrangimentos que poderia ter e planear as minhas aulas para que os alunos 

estejam o maior tempo possível em atividade. 

Realizar toda esta intermediação não foi nada fácil, pois não conseguiria 

controlar a ação de 20 alunos ao mesmo tempo, mesmo assim tentei 

implementar diferentes estratégias para a participação ativa de todos sem 

exceção. Por exemplo, no voleibol, aquela que mais harmonizou as aulas foi 

intimamente ligada com a responsabilização dos alunos em controlar ativamente 

as substituições dentro das suas equipas. Para isso, decretei a diretriz de existir 
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substituição a cada 2 pontos da equipa. Com o evoluir do tempo, foi notório a 

organização e sintonia dos colegas na rotatividade dos jogadores, garantindo 

sempre um elemento para arbitrar e outro para registar o resultado. 

4.1.2.3.6. Modelos e estilos de ensino ao longo do EP: conciliação 

Aprendi neste EP, que os diversos modelos de ensino não podem ser 

conotados a uma natureza estática, finitos em si mesmos. Pelo contrário, senti 

que momentos diferentes requerem também abordagens diferentes. Durante o 

processo, podemos adotar o modelo principal, que vai ser a base de tudo o resto, 

não obstante, é praticamente certo que vão surgir fases do ano em que terão 

que ser recrutadas características de um outro. 

Empiricamente, construi todo o ensino sobre as princípios do MED, mas 

a diversidade de modalidades e conteúdos a lecionar levou-me também utilizar 

características do MID ou do EJpC. Por mais que um ensino centrado nos alunos 

traga muitos benefícios ao seu desenvolvimento integral, nunca podemos 

contornar a natureza de liderança conferida a um professor. Assim, penso que 

foi legítimo ter utilizado um estilo de comando em modalidades mais fechadas 

como a ginástica e a natação. Para além de melhorar o meu desempenho ao 

instruir e demonstrar, contribuiu ainda para o controlo da turma. No entanto, com 

o ganhar de experiência e confiança percebi que me devia libertar gradualmente 

e conferir mais autonomia e importância aos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. Estratégias como a criação de cartões de tarefa na natação e de 

um torneio para as aulas de badminton foram um importante aliado nesta 

libertação. 

Como cada modalidade tem as suas exigências distintas, fui moldando os 

meus estilos de ensino tendo em conta as necessidades dos alunos. Desde o 

início que cimentei todo o processo em cima do MED, mas como é óbvio, o 

modelo teve um impacto diferente em contextos distintos. Como já referi, utilizei 

características do MID na natação, mas na medida das possibilidades, tentei 

sempre criar dinâmicas que remetessem para o coletivo. Ainda na natação, 

recorri ao estilo inclusivo, na medida em que trabalhei com níveis diferentes para 

as tarefas e, posteriormente, o estilo autoavaliação quando os alunos ganharam 

independência para realizar a aula seguindo o cartão de tarefas. Já na 

orientação, passei também pelo estilo de descoberta convergente, em que os 
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alunos tinham que orientar a sua ação e pensamento na busca de uma resposta 

correta, que era precisamente chegar aos pontos assinalados no mapa. 

Em suma, com a assimilação progressiva do MED por parte dos alunos, 

o estilo que mais prevaleceu foi o de autoavaliação, pois este confere muita 

autonomia na realização das tarefas e uma capacidade de o aluno refletir sobre 

o seu desempenho (Gomes et al., 2017). Os cartões de tarefas que forneci em 

natação e no voleibol foram uma ferramenta para ajudar os alunos a refletir sobre 

a sua ação, pois neles eram descritos os exercícios e as suas componentes 

críticas, pelo que os alunos deveriam comparar o que fizeram com a correta 

execução. 

 Mesmo assim, concluo que podia ter explorado ainda mais as valências 

do MED em alguns momentos. Farias et al. (2018) comprovaram num estudo 

recente, que alunos que cumpriram com o papel de treinador dentro da sua 

equipa, forneceram uma instrução que levou a melhorias táticas e um jogo mais 

fluente. Aqui, confesso que podia ter ido mais além em alguns capítulos, dando 

um maior poder aos capitães para que transmitissem os objetivos e a dinâmica 

dos exercícios. Podia, por exemplo, tê-lo sugerido na apresentação das tarefas 

de basquetebol na turma do 10º ano, mas ao verificar um conhecimento muito 

deficitário sobre a modalidade, foi uma nuance que não foi muito explorada. Hoje 

talvez o tivesse feito independentemente do resultado, pois é no erro que 

floresce a evolução.  

Acabo por concluir que é errado excluir algum modelo ou estilo de ensino 

à priori. A própria organização e gestão do ensino vai ditar ao longo do processo 

a necessidade de utilizar um em detrimento de outro ou de combinar os dois. A 

única coisa que não deve mudar nunca, é o objetivo das escolhas, que passa 

pela aprendizagem dos alunos. A riqueza, reside na lucidez de utilizar os 

modelos ao nosso dispor para consumar esse mesmo objetivo. O professor deve 

optar pelo que melhor se adequa ao contexto de aprendizagem da sua turma em 

cada momento, não existindo estilos melhores nem piores (Gomes et al., 2017).  
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4.1.2.4. A interação entre o nível de conhecimento do professor 

e a aprendizagem dos alunos (Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional)  

Como já referi, a lecionação da modalidade de voleibol representou um 

grande desafio durante o meu Desenvolvimento Profissional (DP). Por ter 

sentido algumas dificuldades no planeamento desta unidade didática e por 

desde cedo diagnosticar um nível muito rudimentar na minha turma, decidi partir 

em busca de resultados palpáveis sobre a evolução no desempenho de jogo nos 

alunos e também na profundidade do meu conhecimento sobre a modalidade. 

Tendo estes fatores em conta, procurei realizar planos de aula minuciosos que 

fossem de encontro às necessidades dos alunos, de forma a contribuir para a 

sua aprendizagem efetiva na modalidade. 

O refinamento dos gestos técnicos foi sempre um grande alvo ao longo 

do tempo, uma vez que a análise dos mesmos foi o grande veículo para 

investigar o desempenho dos alunos no jogo do voleibol. Durante esta unidade 

didática continuei a utilizar o MED, mas desta vez, utilizando também muitas 

valências do modelo do EJpC. O baixo nível dos alunos, solicitou que fizesse 

algumas adaptações às regras do jogo enquanto era potenciado o cariz 

competitivo através das dinâmicas do MED, como treino em equipas, torneios e 

registo de resultados. 

Nesta secção, irei apresentar um estudo de investigação onde dou 

resposta às problemáticas sentidas com a lecionação da modalidade de voleibol, 

mais especificamente, sobre a evolução no desempenho de jogo nos alunos e 

também sobre o meu Conhecimento Especializado do Conteúdo (CEC). Numa 

perspetiva de fomentar a aprendizagem dos alunos, é fundamental refletir sobre 

a interação destes fatores e chegar a conclusões sobre o papel que o professor 

deve desempenhar na condução do processo de ensino e aprendizagem. 
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4.1.2.4.1 Análise do desenvolvimento do desempenho de jogo dos alunos 

e o nível de Conhecimento Especializado do Conteúdo do professor numa 

unidade de ensino do voleibol: aplicação híbrida do Modelo de Educação 

Desportiva e do Ensino dos Jogos para a Compreensão 

 

Resumo 

O estudo de investigação apresentado, teve como objetivo analisar em uníssono 

o desempenho dos alunos no jogo de voleibol e o conhecimento especializado 

do conteúdo do professor, durante a implementação do modelo de educação 

desportiva e o ensino dos jogos para a compreensão. Neste estudo participaram 

18 alunos do 8º ano de escolaridade sendo eles 10 (56%) raparigas e 8 (44%) 

rapazes. A média de idades corresponde a 13,3 (±0,69). O professor investigador 

foi também analisado quanto ao tipo de tarefas que utilizou nas suas aulas, tendo 

em conta a sua abordagem às mesmas e o teor técnico e tático. 

A investigação desenrolou-se ao longo de uma unidade didática de voleibol 

composta por 10 aulas, em que os alunos foram observados em jogo em 3 

momentos distintos: momento inicial, intermédio e final. As suas ações foram 

codificadas e tratadas posteriormente de modo a chegar ao valor da sua 

performance em jogo. Quanto às tarefas realizadas pelo professor, a codificação 

dividiu-se em dois momentos: as primeiras 5 aulas e as últimas 5 aulas da 

unidade didática respetivamente. Procedeu-se à aplicação de uma fórmula para 

verificar a evolução do conhecimento especializado do conteúdo do professor ao 

longo do tempo. 

Os resultados demonstraram que houve uma melhoria na performance em jogo  

na ordem dos 12% do momento inicial (M=0,95±0,36) para o momento final de 

observação (M=1,07±0,35). Quanto ao conhecimento especializado do 

professor, a pontuação também sofreu um aumento em cerca de 62% da 

primeira metade da unidade didática (M=2,28±0,79) para o bloco das últimas 5 

aulas (M=2,90±1,24). 

PALAVRAS-CHAVE:  APRENDIZAGEM; EFICÁCIA EM JOGO; MODELOS DE 

ENSINO;   CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO  



82 
 

Abstract 

The research study presented, aimed to report the game performance in 

volleyball related to the specialized content knowledge of the teacher, 

implementing the sport education model and the teaching games for 

understanding. In this study 18 students from the 8th grade participated, 10 of 

them (56%) girls and 8 (44%) boys. The mean age corresponds to (13.3 ± 0.69). 

The genesis of the tasks teacher uses in his classes was also analyzed. 

The investigation was carried out along a didactic volleyball unit composed of 10 

classes, in which the students were observed at play in 3 different moments: 

initial, intermediate and final moment. Their actions were codified and 

subsequently treated in order to reach the value of their performance in play. As 

for the tasks performed by the teacher, the codification was divided into two 

moments: the first 5 classes and the last 5 classes of the didactic volleyball unit 

respectively. The formula was applied to verify the evolution of the teacher's 

specialized content knowledge over time. 

The results showed that there was an improvement in the performance in game 

in the order of 12% from the initial moment (M = 0.95 ± 0.36) to the final 

observation moment (M = 1.07 ± 0.35). As for the teacher's specialized content 

knowledge, the score also increased by about 62% in the first half of the teaching 

unit (M = 2.28 ± 0.79) for the block of the last 5 lessons (M = 2.90 ± 1, 24). 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: LEARNING; GAME EFICACY; INSTRUCTIONAL MODELS;    

PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE    
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4.1.2.4.2. Introdução 

O Modelo de Educação Desportiva  (MED) de Siedentop (1994) e o Ensino 

dos Jogos para a Compreensão (EJpC) são modelos de ensino centrados nos 

alunos, que surgiram pela necessidade de abordar o ensino de uma forma em 

que os alunos estejam no centro do processo. Durante a aplicação dos modelos, 

pretende-se que os alunos estejam ativamente e criativamente envolvidos na 

sua própria aprendizagem e sejam capazes de trabalhar em equipa para atingir 

objetivos comuns (Dyson et al., 2004). Assim, e “fintando” os modelos 

tradicionais de ensino em que o professor é a figura principal na transmissão de 

conhecimento, pretende-se que os alunos sejam moldados como pessoas 

competentes, capazes de participar eficazmente no jogo, literatas, ao reconhecer 

regras, tradições desportivas e preservar as boas práticas na disciplina e 

também entusiastas, participando nas atividades de maneira a promover a 

cultura desportiva (Siedentop, 1994). 

Ao longo das últimas décadas, tem sido cada vez mais abundante a 

investigação sobre os benefícios da aplicação do MED. Por exemplo, Farias et 

al. (2018) verificaram melhorias na aprendizagem de jogos coletivos como o 

andebol e futebol. No estudo destes autores, foi ainda salientado que a aplicação 

do MED deve seguir uma lógica de continuidade, visto que os estudantes 

verificaram melhores níveis de performance à medida que estavam mais 

familiarizados com a nova forma de aprendizagem. 

Em complemento, o modelo do EJpC, pode ser um auxiliar para oferecer 

uma estrutura didática ao desenvolvimento do conteúdo do jogo. O modelo do 

EJpC foca-se mais no aperfeiçoar da técnica e da tática de forma integrada, o 

que contribui para o robustecer do entendimento e capacidade de jogar nos 

alunos (Alexander & Penney, 2005). Kirk e MacPhail (2002) explicam que o 

ensino através do EJpC atende às necessidades individuais dos alunos por se 

basear na implementação de formas modificadas de jogo. Pretende-se que todos 

os alunos tenham oportunidades para o sucesso, essencialmente pela redução 

das exigências técnicas e motoras dos jogos numa fase inicial do processo. 

Os profissionais de Educação Física, clamam constantemente pela 

motivação dos alunos para participarem ativamente nas aulas e uma das 

soluções para esta assunção, poderá ser a participação ativa dos alunos no 
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processo de ensino e aprendizagem. Wallhead e O'sullivan (2005) comprovam 

que os estudantes estão dispostos a assumir responsabilidade na monitorização 

dos colegas durante as situações de aprendizagem. Dentro das suas equipas, a 

partilha de conhecimentos e a motivação mútua, pode representar um veículo 

rico em direção da aprendizagem. 

4.1.2.4.2.1. MED, EJpC e o jogo de voleibol 

A modalidade de voleibol apresenta-se como um desporto coletivo de não 

invasão, e na opinião do grosso dos docentes de EF, é descrita como uma 

unidade difícil de lecionar, tendo em conta o domínio técnico que é necessário 

para a consumação do jogo. Autores como Araujo et al. (2016) demonstraram 

que a aplicação do MED pode trazer benefícios na aprendizagem dos alunos, no 

que diz respeito à sua performance e envolvência no jogo. No voleibol, 

encontrámos muitos fatores que podem contribuir para um bom ou mau 

desempenho, e o domínio técnico, o ajustamento da posição e a tomada de 

decisão afiguram-se fulcrais para um desempenho satisfatório. 

Dentro das variadas formas de ensinar, a progressividade na forma de 

jogo parece ser fundamental, pelo que, dentro das razões que podem contribuir 

para melhorias do desempenho, são apontadas as formas reduzidas de jogo e 

também a característica de afiliação que o MED providencia (Pritchard et al., 

2008). No seguimento desta ideia, é legítimo afirmar que o sentimento de 

pertença e a possibilidade de praticar habilidades do jogo em equipa, pode 

conduzir a uma maior harmonia em contexto competitivo. A prevalência do jogo 

no decorrer das unidades didáticas, parece ser também um preditor de sucesso 

na aquisição de competências para uma melhor participação no jogo. 

Um dos grandes objetivos do EJpC é produzir alunos que pensem o jogo, 

sempre comprometidos com a sua equipa e com a competição (Alexander & 

Penney, 2005). Assim, dando liberdade de escolha aos alunos, estamos a 

fomentar a sua metacognição. Um estímulo está a ser dado para que o ator 

principal possa decidir por si próprio em função da forma de jogo e das regras 

impostas pelo professor. Isto, tendo em conta o objetivo e as consequências que 

a ação pode ter no jogo. 
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No voleibol, temos várias habilidades motoras que se devem 

complementar para que a equipa consiga atingir o objetivo do jogo. A equipa 

deve ter o controlo destas habilidades para que a bola não caia na sua posse, 

enquanto deve tentar forçar o erro no adversário (Palao et al., 2004). Neste 

sentido, é pertinente avaliar a eficácia dos alunos, tendo em conta a sua 

execução técnica e a interferência na ação consequente do adversário. 

4.1.2.5.4.2. O Conhecimento Especializado do Conteúdo 

O processo de ensino na Educação Física é muitas vezes desvalorizado, 

mas ele requer uma grande base de conhecimentos teórico-práticos e 

sensibilidade perante os diferentes alunos que podem surgir. A adaptabilidade 

deve ser constante e o domínio dos conteúdos a lecionar deve ser irrevogável. 

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) é a forma do conhecimento 

que pressupõe que o professor transforma e adapta as matérias de ensino de 

forma a que os seus alunos facilmente o compreendam e consigam aprender 

(Shulman, 1987). Assume-se como um ponto chave, na medida em que 

representa as decisões tomadas pelos professores mediante o seu leque de 

conhecimentos, sempre com o foco primordial de transmitir o conteúdo e gerar 

aprendizagem, no caso do ensino dos JDC, gerar melhorias no desempenho de 

jogo dos alunos (Ward et al., 2015). 

 Ball et al. (2008) bifurcaram o conhecimento do conteúdo do professor em 

Conhecimento Comum do Conteúdo (CCC) e Conhecimento Especializado do 

Conteúdo (CEC). O primeiro refere-se a um conhecimento necessário para 

dominar algumas especificidades da disciplina, tais como regras ou técnicas das 

modalidade. Por sua vez, o CEC assume-se como um tipo de conhecimento mais 

aprofundado que vai ao cerne da questão. Ele traduz-se na capacidade que o 

professor tem em adequar as tarefas e monitorizá-las, fornecendo feedback 

específico que vá de encontro aos problemas dos alunos (Ward & Ayvazo, 2016). 

Ainda no raciocínio dos autores, o CCC e o CEC são dois domínios que 

pertencem ao conhecimento do conteúdo, e este, por sua vez, vai informar o 

nível do CPC do professor. 

Assim, uma forma de analisar o CEC do professor, é através da tipologia 

de tarefas que este utiliza ao longo das suas aulas. Sabemos que um vasto leque 

de conhecimentos sobre o conteúdo de ensino e outras áreas abrangentes 
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revela-se essencial para a escolha das tarefas de aprendizagem (Dervent et al., 

2018). Para que os alunos usufruam de uma aprendizagem efetiva é crucial que 

o professor demonstre um planeamento minucioso da aula, mas que também 

saiba controlar diversas variáveis ao longo da mesma, tais como o tempo e 

adaptações às situações de aprendizagem. 

 Ward et al. (2017) sugeriram um quadro de tarefas a serem codificadas 

de modo a obter um índice de CEC do professor através do desenvolvimento do 

conteúdo. Este autor partiu do desenvolvimento do conteúdo sugerido por Rink 

(1979), a qual nos especifica alguns tipos de tarefas comummente utilizadas nas 

aulas tradicionais de EF. É explicito, por exemplo, que muitos professores 

comecem as suas aulas com uma tarefa de informação, seguida de uma ou duas 

de refinamento antes de passarem para a parte do jogo. Mais à frente, iremos 

ver os vários tipos de tarefas sugeridas e de que forma elas concorrem para 

formar um índice de pontuação acerca do CEC de determinado professor. 

Assim, podemos analisar como o CEC pode interferir no conhecimento do 

professor, o que posteriormente se reflete no seu CPC e na sua prática 

pedagógica. Partimos então da premissa que um professor com um melhor 

desenvolvimento do conteúdo através das tarefas pode ter um melhor 

desempenho na sua atividade letiva, revelando um maior CPC. Tudo isto se 

revelará benéfico, se estiver de facto associado a uma maior aprendizagem dos 

alunos. Iserbyt et al., (2017) demonstraram que o CPC do professor e o 

desempenho dos alunos no badminton, revelou melhorias significativas durante 

uma UD dessa modalidade. Os professores terão participado num workshop 

sobre o badminton, o que leva a crer que o um conhecimento profundo do 

conteúdo do professor, pode levar a melhorias efetivas no desempenho dos 

alunos. 

4.1.2.4.3. Objetivos do estudo 

Este estudo teve dois objetivos centrais. Nomeadamente, (i) analisar o 

efeito da participação dos alunos numa unidade de ensino do voleibol híbrido, 

MED e EJpC, no desempenho de jogo dos alunos e (ii) analisar o CEC do 

professor evidenciado durante o mesmo programa. Como objetivos específicos, 

pretendeu-se: analisar a (a) eficácia nos gestos técnicos, (b) desempenho global 
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em jogo, e (c) envolvimento no jogo e analisar (d) a pontuação do professor 

quanto ao CEC e (e) o tipo de tarefas utilizado ao longo da unidade. 

Como objetivo final, realiza-se uma análise reflexiva acerca da potencial 

interação entre o CEC do professor e a aprendizagem dos seus alunos, 

refletindo-se na eficácia dos gestos técnicos, desempenho global e envolvimento 

no jogo. 

4.1.2.4.4. Métodos 

4.1.2.4.4.1. Participantes 

O presente estudo foi aplicado numa escola EB 2/3 no concelho de 

Paredes. Esta é uma das escolas cooperantes no âmbito do Mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Desta forma, a investigação foi conduzida por um 

professor estagiário no último ano deste ciclo de estudos.  

Os participantes, são pertencentes à turma residente deste professor, 

sendo eles da turma A do 8º ano de escolaridade. Quanto à constituição da 

turma, esta é bastante homogénea pois estamos perante 20 alunos, 10 do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino. As idades são compreendidas entre os 12 e 

os 15 anos, sendo a média de idades de 13,3 (±0,69). É de salientar a existência 

de uma aluna com necessidades educativas especiais, possuindo paralisia do 

lado direito do corpo, e também um outro aluno com défice cognitivo, revelando-

se fatores a ter em conta nas aulas de EF. Dois alunos da turma tiveram que ser 

retirados da amostra final dos dados, por terem faltado a um dos momentos de 

recolha respetivamente. Assim, passamos de um universo de 20 alunos para 18.  

Como o estudo foi aplicado no 2º período, o professor apesar de não 

conhecer o nível dos alunos no voleibol, sabia de antemão, que no conto geral, 

a turma apresentava um desempenho médio-baixo. Para a unidade didática de 

voleibol, a expectativa não seria muito diferente do já apresentado noutras 

modalidades. Apesar de os alunos não revelarem habilidades motoras 

evoluídas, a motivação para as aulas de EF tem sido satisfatória. Os alunos são 

assíduos e realizam aulas práticas em massa. Quanto a experiências anteriores, 

nenhum dos alunos jogou voleibol federado ou em desporto escolar, contando 

apenas com as aulas dos anos letivos transatos. 
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Quanto à avaliação do CEC, o indivíduo analisado foi o professor 

estagiário-investigador que está a cargo da lecionação desta mesma turma.   

4.1.2.4.5. Procedimentos 

Para proceder à realização do estudo, foi necessário recolher o 

consentimento informado dos participantes e dos seus representantes legais. 

Dada a permissão, o professor investigador explicou ao grupo alvo quais os 

objetivos do estudo, a duração do mesmo e também para que efeito serviram os 

seus resultados. Todos os alunos foram elucidados do seu papel ao longo da 

investigação, transmitindo que se assimilaria a uma normal participação nas 

aulas de EF. 

4.1.2.4.5.1. As características híbridas do MED e EJpC 

A UD de voleibol (conforme quadro 2) em questão, foi constituída por 10 

aulas, sendo estas 7 de 100 minutos e 3 de 50 minutos. A sua construção foi 

orientada pelo objetivo de chegar a um nível satisfatório na forma de jogo 3x3, 

tendo sempre em conta o refinamento das habilidades técnicas fundamentais no 

voleibol, tais como o passe, o serviço e a manchete. Sabemos que esta 

modalidade é bastante técnica, pelo que um fraco domínio destes gestos 

técnicos concorrerá para um estilo de jogo rudimentar. 

No decurso da UD, foi utilizado MED, aproveitando as equipas 

constituídas previamente, neste caso, 4 equipas de 5 elementos. Desta forma, o 

tipo de trabalho nas aulas seguiu uma lógica de prática por equipas, na 

progressão lógica das situações de aprendizagem ao longo da aula. Foi sempre 

dado um espaço para que em equipa, os alunos refinassem as suas habilidades 

técnicas. Neste âmbito, foi criado um manual de exercícios, com tarefas de 

refinamento do passe, serviço por baixo e manchete, ficando incumbidos os 

capitães de equipa por apresentar as tarefas às suas equipas. 

No entanto, para colmatar algumas lacunas que foram aparecendo ao 

longo do tempo, foram também recrutadas características do EJpC, 

principalmente para resolver problemas táticos do jogo ou modificar algumas 

regras do mesmo. Nesta lógica, foram utilizadas situações de aprendizagem que 

concorreram para que os alunos construíssem princípios fundamentais para 

aplicar na competição 3x3, como tarefas para perceber o tipo de posicionamento 
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que devem adotar e as dinâmicas a ter em conta em missão defensiva e 

ofensiva. Por exemplo, foram lecionados alguns exercícios critério visando  a 

interiorização de para onde se deve dirigir o 1º e 2º toque, bem como a 

intencionalidade que deve existir no ataque (3º toque). Também no que concerne 

às regras do jogo, foram feitas algumas adaptações que conduzissem para uma 

eficácia superior nos alunos. Por exemplo, na realização do serviço, foi permitido 

realizá-lo em passe de frente, e, antes de efetuar um passe, os alunos poderiam 

efetuar um auto passe. Em dois casos excecionais, foi permitido a esses alunos 

que agarrassem a bola no momento da receção.  

Estas modificações foram sendo feitas à medida que era analisado o nível 

de jogo dos alunos, uma vez que no primeiro momento, apenas foi deliberado 

que o serviço teria que ser por baixo. No segundo momento de análise, os alunos 

teriam que servir com passe de frente e a equipa teria que dar, no mínimo, dois 

toques obrigatórios para poder atacar. No último momento de análise, foi dada a 

liberdade aos alunos de escolher servir em passe ou por baixo, contudo, os dois 

toques mínimos antes de atacar mantiveram-se. Por exemplo, se o aluno arrisca-

se realizar o serviço por baixo, sabia que poderia estar a arriscar o erro, mas que 

também ia criar mais dificuldades na receção do adversário. 

 Farias et al. (2019) afirmaram que na aprendizagem dos jogos não 

podemos dissociar as circunstâncias sociais adjacentes e as ligações que se 

estabelecem entre os indivíduos. Este ambiente é que sustenta o potencial de 

aprendizagem de determinada modalidade. Assim, foram utilizadas diversas 

características do MED para conduzir todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Como referido, (i) os alunos estavam afiliados a uma equipa; (ii) 

existiu competição formal em todas as aulas; (iii) foram registados os resultados 

dos torneios realizados e (iv) decorreu sempre sob um clima de festividade e 

entusiasmo no desempenho das atividades de aula (Siedentop, 1994). A 

consumação prática dos conceitos de época desportiva e de evento culminante 

não foi tão evidente, dado o facto de ser apenas uma unidade didática e o seu 

culminar foi à semelhança das outras aulas, com um torneio na forma de jogo 

3x3.  

Sabemos que a implementação de qualquer modelo não deve subordinar 

o tempo de prática dos alunos, mas a perceção e experiência de diversos papéis 
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em volta do desporto é também muito enriquecedora para a cultura desportiva e 

geral destes jovens. Por isso mesmo, os alunos que não estivessem em situação 

de jogo, foram recrutados para desempenhar o papel de árbitros e secretários 

respetivamente.  

O cariz competitivo esteve sempre em voga nesta unidade, pois na 

globalidade, a parte final de cada aula foi dedicada a um torneio competitivo entre 

as diferentes equipas na forma de jogo 3x3. Este mesmo formato, é o que foi 

usado na recolha de dados em 3 momentos distintos de avaliação (ver recolha 

de dados). 

Quadro 2 - Unidade didática de voleibol 

 

Aulas Conteúdos 
Formas de 

jogo Problemas táticos Modificações Papel dos alunos 

1 Teste escrito; Jogo 2x2; 3x3 ______________ ______________ 

Organizarem-se em 
equipa e participar 
nos jogos de 
avaliação 
diagnóstica 

2 
Passe de frente; 
Serviço 

1x1; 2x2 
Deslocamentos e 
enquadramento com 
a bola 

Auto passe; Toque 
na rede ou linha de 
fundo antes de 
executar uma ação 

Pontuar 
individualmente ou 
em duplas para as 
suas equipas 

3 
Passe de frente; 
Serviço; Manchete; 
Torneio 

1x1; 2x2; 3x3 
Posicionamentos na 
forma de jogo 2x2 e 
3x3 

Serviço obrigatório 
por baixo; 
permissão para 
realizar auto passe 

Participar 
ativamente no jogo 
ou na função de 
árbitro e secretário 

4 
Manual de 
exercícios (Passe 
de frente; Serviço; 
Manchete); Treino 
em equipa 

1x1; 2x2 

Dinâmica na 
movimentação 
defensiva e ofensiva 
na forma de jogo 2x2 

Obrigatório efetuar 
3 toques 

Treinar 
movimentações 
táticas dentro das 
equipas 

5 Manual de 
exercícios (Passe 
de frente; Serviço; 
Manchete); Jogo 

2x2; 3x3 
Noção de efetuar o 
2º toque para perto 
da rede 

Serviço realizado 
em arremesso para 
facilitar a receção 

Capitão de equipa 
apresenta e 
monitoriza os 
exercícios de 
refinamento  

6 Torneio 3x3 ______________ ______________ 

Participar 
ativamente no jogo 
ou na função de 
árbitro e secretário 
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7 

Manual de 
exercícios (Passe 
de frente; Serviço; 
Manchete); Jogo 

2x2; 3x3 
Comunicação e 
definição de zonas 
de responsabilidade 

Serviço em passe; 
delimitação de 
zonas do campo 

Capitão de equipa 
apresenta e 
monitoriza os 
exercícios de 
refinamento  

8 

Manual de 
exercícios (Passe 
de frente; Serviço; 
Manchete); Torneio 

2x2;3x3 
Intencionalidade na 
realização do 3º 
toque (ataque) 

Serviço em passe; 
auto passe; 2 
toques obrigatórios 

Participar 
ativamente no jogo 
ou na função de 
árbitro e secretário 

9 
Manual de 
exercícios (Passe 
de frente; Serviço; 
Manchete) Treino 
em equipa 

2x2 

Exploração do 3º 
toque para criar 
dificuldades ao 
adversário 

Obrigatório efetuar 
3 toques; Ataque 
para zonas 
marcadas 

Capitão de equipa 
apresenta e 
monitoriza os 
exercícios de 
refinamento  

10 
 Treino em equipa e 
Torneio 

2x2; 3x3 ______________ 

Serviço em passe 
ou por baixo; auto 
passe; 2 toques 
obrigatórios 

Participar 
ativamente no jogo 
ou na função de 
árbitro e secretário 

 

4.1.2.4.6. Recolha de dados 

 Foram filmados 3 momentos2 (aulas) da UD, o momento inicial, momento 

intermédio e o momento final para se avaliar a evolução da performance dos 

alunos em jogo. Utilizou-se uma câmara GoPro, colocada num plano elevado 

num dos cantos do pavilhão. A posição da câmara proporcionou captar imagens 

com um ângulo aberto, em que foi possível identificar nitidamente os alunos e as 

situações de jogo. Assim, as datas dos diferentes momentos e sua distribuição 

na UD foram as seguintes:  

 Como referido, a recolha de dados processou-se em 3 momentos distintos 

através de jogo formal 3x3 entre as 4 equipas diferentes. A análise das ações 

em jogo foi codificada durante 3 jornadas em que todas as equipas se 

enfrentaram entre elas. Cada jogo desses teve a duração de 4 minutos, mas 

como as equipas eram constituídas por 5 elementos, houve a necessidade de o 

professor monitorizar o tempo de jogo de forma a que fosse o mais homogéneo 

possível para todos. Desta forma, ao fim de 3 jornadas, os alunos somaram 7 

 
2 Momento inicial: aula 3 (14/01/2020); Momento intermédio: aula 8 (11/02/2020); Momento final: aula 
10 (03/03/2020) 
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minutos de jogo, contudo, existiram alterações desta medida em 8 alunos no 

momento inicial e 4 alunos no momento final, devido à falta de um elemento das 

suas equipas. Assim, os alunos em questão totalizaram 9 minutos de jogo 

nesses mesmos momentos. Este tempo de jogo é contínuo, uma vez que não 

foram feitas paragens quando a bola vai fora ou o professor interrompe para dar 

feedback. As trocas de adversário ou de campo foram filmadas 

ininterruptamente, e esses tempos foram depois analisados e negligenciados na 

observação do vídeo. 

No que concerne à análise do CEC do professor, a recolha de dados 

ocorreu através de uma codificação das tarefas vigentes nos 10 planos de aula 

da unidade didática. O professor investigador procedeu a esta recolha e mapeou 

as diferentes tipologias de acordo com o modelo de Rink (1979), reconstruído 

por Ward et al. (2017). 

4.1.2.4.6.1. Codificação do desempenho e envolvimento no jogo 

A grelha de codificação das ações em jogo foi adaptada através do 

modelo proposto por Coleman (1975), o qual foi já também utilizado de diversas 

formas em outros estudos, tais como o de Palao et al. (2004) e (Afonso et al., 

2005). Nesta forma de análise é sugerido um escrutínio do desempenho da 

equipa e do adversário através de ações terminais. No estudo presente, 

pretendeu-se medir em particular a eficácia que os alunos revelaram ao executar 

determinado gesto técnico. A escala foi construída mediante a consequência 

direta que uma ação do aluno pode ter na sua equipa ou no adversário, variando 

entre o sucesso e o insucesso. Os gestos técnicos codificados durante a análise 

dos dados foram: (i) serviço; (ii) receção; (iii) distribuição e (iv) ataque. A escala 

usada para a codificação é apresentada no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Grelha de codificação dos gestos técnicos 

Serviço 0 (erro), 1 (adversário recebe facilmente), 2 (cria dificuldades à receção), 3 (serviço 

direto) 

Receção 0 (erro), 1 (bola no ar, mas torna difícil ação do distribuidor), 2 (receção que dá boas 

condições ao distribuidor) 

Distribuição 0 (erro), 1 (distribuição dá más condições ao atacante), 2 (distribuição dá boas 

condições ao atacante) 

Ataque 0 (erro), 1 (adversário recebe facilmente), 2 (cria dificuldades à receção, 3 (ponto) 
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Após a codificação dos gestos técnicos, foi possível chegar a alguns 

valores preditores do índice de sucesso que os alunos tiveram no jogo e também 

da sua envolvência no mesmo, o que pode estar interligado. As fórmulas 

utlizadas foram as seguintes:  

Índice de sucesso = 
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠
  

   

Envolvimento no jogo =  
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑔𝑜
 

4.1.2.4.6.2. Codificação do CEC do professor 

Quanto aos tipos de tarefa, o professor investigador analisou previamente 

o mapeamento de Ward et al. (2017) referido, que nos permite engavetar as 

diferentes tarefas utilizadas nas aulas num determinado padrão. Ao longo da 

unidade didática, o professor foi aprofundando os seus conhecimentos na 

modalidade de voleibol, procurando entender a natureza das tarefas lecionadas 

e deste modo, obter uma codificação confiável. Assim sendo, o padrão utilizado 

para essa codificação é apresentado no quadro 4. 

Quadro 4 - Grelha de codificação do tipo de tarefas 

Tarefa de informação(I): É a tarefa inicial, na progressão de uma habilidade, que não pode ser 

classificada nas outras categorias (Rink, 1979). (ex: vamos começar a aula com passe de frente para o 

colega); 

 

Tarefa de extensão(E): É uma tarefa que acresce dificuldade à tarefa anterior, através da adição de 

elementos (Rink, 1979). (espaço, distância, velocidade); 

 

Tarefa de extensão-aplicação(EA): Tarefa de extensão que ocorre próximo do contexto de jogo, em 

que o propósito é aplicar a tarefa no jogo (alteração das regras no jogo); 

 

Tarefa de refinamento(R): Requer um foco específico na qualidade da performance, seja em elementos 

técnicos ou táticos (Rink, 1979);  

 

Tarefa de refinamento-aplicação(RA): É uma tarefa de refinamento que ocorre no contexto de jogo, 

em que o objetivo é aplicar essa tarefa dentro do jogo; 

 

Tarefa de aplicação fora do jogo(AN): Um tipo de tarefa que se centra na forma de executar um tipo 

de movimento, e mais do que isso, quando deve ser aplicado; 
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Tarefa de aplicação no jogo(AG): Tarefa que usa os conteúdos da aula em situação de jogo, mas onde 

o foco principal do jogo não é enunciado, por exemplo, “vamos jogar um 4x4”. 

 

 

A fórmula testada e utilizada pelo autor acima citado que foi utilizada para 

medir o desenvolvimento do conteúdo do professor, pressupõe uma relação das 

tarefas de extensão e aplicação relativamente às de informação. Esta análise 

partiu da assunção que o desenvolvimento do conteúdo irá informar o CEC do 

professor. A fórmula utilizada foi a seguinte: 
𝐸+𝐸𝐴+𝑅+𝑅𝐴+𝐴𝐺+𝐴𝑁

𝐼
 . Posteriormente, 

foram analisadas as pontuações referentes às primeiras e às últimas 5 aulas da 

unidade didática, procurando verificar se o nível de desenvolvimento de 

conteúdo do professor sofreu alterações e de que forma isso pode estar 

relacionado com a evolução dos alunos no jogo de voleibol.  

4.1.2.4.7. Análise de dados 

Os dados foram tratados e analisados no Microsoft excel, tendo sidas 

aplicadas as fórmulas para chegar a valores fundamentais para análise, tais 

como o índice de eficácia e o envolvimento no jogo. Foram calculados os valores 

da eficácia em jogo para cada gesto técnico e também a média global nos 3 

momentos distintos respetivamente. Posteriormente, os dados foram exportados 

para o IBM SPSS Statistics 26 de modo a proceder aos testes estatísticos. 

Para cada gesto técnico foram solicitadas estatísticas descritivas e foi feito 

o teste de normalidade utilizando o de shapiro wilk, e apenas a variável do 

serviço no momento final não apresentou uma distribuição normal. Procedeu-se 

então à comparação de todos os gestos técnicos nos 3 momentos diferentes, de 

forma a averiguar a evolução dos alunos. Foi utilizado o teste não paramétrico 

de Wilcoxon e considerou-se um valor de p ≤0,05. 

Fazendo a média de todos os gestos técnicos, chegamos a um índice que 

nos transmite o desempenho global dos alunos em jogo. Já as oportunidades de 

participação no jogo em função do tempo refletem-se no envolvimento no jogo 

dos alunos. No que concerne a estes dois parâmetros foi também feita uma 

comparação utilizando o mesmo teste acima referido nos 3 momentos distintos. 

Contudo, como a oportunidade de participação pode diferir muito de aluno para 

aluno, foi feita uma correlação entre as duas variáveis. Sendo o número da 
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amostra pequeno e uma das variáveis não ter seguido distribuição normal 

(envolvimento no jogo do momento final), foi utilizado o teste da correlação de 

Spearman. 

Para analisar a correlação referida entre as variáveis em estudo, foi 

necessário criar uma escala que nos indicasse a correlação existente entre as 

mesmas. Foi então definido que uma correlação de 0.9 para positivo ou negativo 

indicava uma correlação muito forte; de 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indicava 

uma correlação forte; já de 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indicaria uma 

correlação moderada; 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indicava uma correlação 

fraca e por fim, de 0 a 0.3 positivo ou negativo indicava uma correlação 

desprezível. 

Por último, parte-se para a exploração do tipo de tarefas predominantes 

na lecionação das aulas e a pontuação do CEC do professor. É feito um 

mapeamento das tarefas utilizadas durante a unidade didática e realizada uma 

comparação entre a pontuação do professor no primeiro bloco de aulas e último 

respetivamente. O teste utilizado é igualmente o não paramétrico de Wilcoxon. 

4.1.2.4.8. Resultados 

A estatística descritiva, incluindo média e desvio padrão, para a eficácia 

dos gestos técnicos encontra-se exposta no quadro 5, bem como os efeitos ao 

longo da unidade didática. Já no quadro 6, podemos observar as estatísticas 

descritivas para o desempenho global dos alunos em jogo e o respetivo 

envolvimento no jogo. Nesse quadro são também mencionados os efeitos e a 

correlação entre as duas variáveis. Por último, a análise da distribuição do tipo 

de tarefas durante as 10 aulas (conforme figura 9) e pontuação CEC do professor 

das primeiras e últimas 5 aulas é feita no quadro 7, com referência às estatísticas 

descritivas e diferenças para os 2 blocos.  

4.1.2.4.8.1. Eficácia nos gestos técnicos 

Serviço 

Ao analisar os resultados dos testes e verificar as diferenças que houve 

na execução do serviço ao longo do tempo, revela-se que, em média, a eficácia 

do momento 1 (M=1,07±0,90) registou melhorias para o momento 2 

(M=1,2±0,87), mas as diferenças encontradas não foram estatisticamente 

significativas  (Z= -,874; p>,05). Do momento 2 (M=1,20, EP=0,87) para o 
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momento 3 (M=1,04±0,99) registou-se uma regressão na eficácia deste gesto 

técnico, uma vez que os alunos foram, em média, menos 16% eficazes. Assim, 

não existiram diferenças estatisticamente significativas (Z= -,565; p>,05). No 

último par a ser analisando, verifica-se que ao comparar o  momento inicial 

(M=1,07±0,90) com o momento 3 (M=1,04±0,99), houve também uma ligeira 

pioria nos valores da eficácia em cerca de 3%. As diferenças entre estes dois 

momentos também não se traduziu estatisticamente significativa (Z= -,105; 

p>,05). 

Receção 

No que diz respeito à receção, a eficácia do momento inicial 

(M=0,81±0,54), para o momento 2 (M=0,87±0,54) foi superior, contudo sem 

serem reveladas diferenças estatisticamente significativas (Z= -,782; p>,05). Do 

momento 2 (M=0,87±0,54) para o momento 3 (M=1,05±0,54) houve também um 

aumento de eficácia na ordem dos 18% mas também se considera 

estatisticamente insignificante (Z= -1,137; p>,05). Analisando as diferenças entre 

o primeiro momento (M=0,81±0,54) e o momento final de avaliação 

(M=1,05±0,54), verificamos que foi onde a eficácia na receção aumentou mais, 

cerca de 23%, mas as diferenças não se revelam estatisticamente significativas 

(Z= -1,474; p>,05). 

Distribuição 

Para a variável da distribuição, em média, a eficácia do momento 1 

(M=0,93±0,46) para o momento 2 (M=1,04±0,55) foi maior, contudo sem serem 

reveladas diferenças estatisticamente significativas (Z= -1,164; p>,05). Do 

momento 2 (M=1,04±0,55) para o momento 3 (M=1,19±0,61) houve também um 

aumento de eficácia, mas também estatisticamente insignificante (Z= -,782; 

p>,05). Finalmente, analisando as diferenças entre o momento 1 (M=0,93±0,46) 

e o momento 3 (M=1,19±0,61), verificamos que a eficácia aumentou na ordem 

dos 26% mas sem revelar também diferenças estatisticamente significativas (Z= 

-1,444; p>,05). 

Ataque 

Por último, no que concerne ao gesto técnico do ataque, as alterações 

que se verificaram do momento inicial (M=1 ±0,63) para o momento 2 
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(M=0,87±0,64) revelaram uma tendência de regressão na ordem dos 13% e 

assim não se registaram diferenças estatisticamente significativas (Z= -,827; 

p>,05). Do momento intermédio (M=0,87±0,64) para o momento 3 (M=1±0,67), 

houve tendência a melhorar a eficácia, mas nada que se revelasse 

estatisticamente significativo (Z= -,571; p>,05). Numa fase final, ao analisar os 

valores demonstrados no primeiro momento de recolha (M=1±0,63) para o 

momento final (M=1±0,67), verificamos uma estabilidade dos valores, o que não 

chega para afirmar que estamos perante diferenças estatisticamente 

significativas (Z= -,095; p>,05). 

4.1.2.4.8.2. Desempenho global e envolvimento no jogo 

A estatística descritiva mostrou que o desempenho em jogo do momento 

1 (M=0,95±0,36) para o momento 2 (M=0,99±0,41) teve tendência a melhorar na 

ordem dos 4%, contudo as diferenças não se traduzem como estatisticamente 

significativas (Z= -,501; p>,05). Os valores do momento intermédio 

(M=0,99±0,41) em relação ao momento 3 (M=1,07±0,35), revelaram também um 

ligeira melhoria em 8% mas como na primeira comparação, os testes também 

não revelaram valores estatísticos que possamos assumir como significativos 

(Z= -,936; p>,05). Por último, ao escrutinar as diferenças existentes entre o 

primeiro momento de observação (M=0,95±0,36) e o último (M=1,07±0,35), 

relatámos que foi onde se verificou a evolução mais acentuada, à volta de 12% 

e o valor de p foi mais diminuto, mas não suficiente para podermos afirmar que 

tenham existido diferenças estatisticamente significativas entre estas variáveis 

dependentes, contudo, observou-se uma melhoria no desempenho global em 

jogo, (Z= -1,415; p>,05). Para o envolvimento no jogo, também não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os 3 momentos. 

No momento intermédio, foi onde se registou uma maior taxa de envolvimento 

no jogo (M=3,05±1,22).  

Analisando agora as correlações entre o desempenho global em jogo nos 

3 momentos distintos de observação e o envolvimento no jogo, podemos concluir 

que: O desempenho global em jogo no momento 1 apresenta uma correlação 

fraca com o envolvimento no jogo desse mesmo momento (Þ=,353; p>0,01). 

Quanto ao momento 2, a correlação demonstrou que o desempenho global e 

envolvimento no jogo foi também fraca (Þ=,466; p>0,01). Já na análise ao 
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momento final de observação, foi verificada uma correlação moderada entre as 

variáveis (Þ=,698; p<0,01). 

 

Quadro 5 - Eficácia nos gestos técnicos 

 

Componentes 

M1 M2 M3 M1-M2 M2-M3 M1-M3 

M (DP) M (DP) M (DP) Z/p Z/p Z/p 

Serviço 1.07(0.9) 1.2(0.87) 1.04(0.99) 
-.874 -.565 -.105 

.382 .572 .917 

Receção 0.81(0.54) 0.87(0.54) 1.05(0.54) 
-.782 -1.137 -1.474 

.434 .256 .14 

Distribuição 0.93(0.46) 1.04(0.55) 1.19(0.61) 
-1.164 -.782 -1.444 

.244 .434 .149 

Ataque 1(0.63) 0.87(0.64) 1(0.67) 
-.827 -.571 -.095 

.408 .568 .925 

Nota: M: média; DP: desvio padrão; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3 

 

Quadro 6 - Desempenho global e envolvimento no jogo 

 

Componentes 

M1 M2 M3 M1-M2 M2-M3 M1-M3 

M (DP) M (DP) M (DP) Z/p Z/p Z/p 

Desempenho 
global 

0.95(0.36) 0.99(0.41) 1.07(0.35) 
-.501 -.936 -1.415 

.616 .349 .157 

Envolvimento em 
jogo 

2.98(1.45) 3.05(1.22) 2.63(1.5) 
-.348 -1.743 -1.231 

.728 .081 .218 

Correlação 0.249 0.296 0.505**       

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Nota: M: média; DP: desvio padrão; M1: momento 1; M2: momento 2; M3: momento 3 

 

4.1.2.4.8.3. Distribuição do tipo de tarefas ao longo da unidade MED e 

pontuação CEC do professor 

Tendo em conta o mapeamento feito sobre as tarefas utilizadas, ressaltam 

à vista algumas alterações ao longo do programa implementado. As tarefas de 

informação, tiveram um decréscimo do primeiro bloco de aulas (M=2,40±1,14) 

para o último (M=1,80±0,45), mas sem diferenças estatisticamente significativas 

(Z= -1,342; p>,05). Quanto às tarefas de extensão, tiveram também um 

decréscimo acentuado das primeiras 5 aulas (M=1,20±1,30) para as últimas 5 
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(M=0,00±0,00), contudo, também sem diferenças estatisticamente significativas 

(Z= -1,604; p>,05). Um dos tipos de tarefas mais utilizadas foram as de 

refinamento, que tiveram uma subida acentuada de utilização do primeiro bloco 

(M=1,40±1,52) para o último (M=3,00±0,00). As diferenças estatísticas também 

não foram significativas. Por último, as tarefas de aplicação no jogo foram muito 

utilizadas durante o programa e a sua densidade foi igual de um momento para 

o outro. 

Os coeficientes resultantes da aplicação da fórmula foram diferenciados 

para o primeiro bloco e último bloco de aulas da unidade. Verificou-se um 

aumento de 62% do primeiro bloco (M=2,28±0,79) para o segundo bloco de aulas 

(M=2,90±1,24), sem que se tenham verificado diferenças estatisticamente 

significativas (Z= -1,219; p>,05). 

 

 

Figura 9 - Distribuição do tipo de tarefas ao longo da UD 
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Quadro 7 - Análise das tarefas utilizadas e pontuação CEC do professor 

 

Tipo de tarefa 

10 aulas Primeiras 5 aulas Últimas 5 aulas 
Z/p 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Informação 2.10(0.88) 2.40(1.14) 1.80(0.45) -1.342 .180 

Extensão 0.60(1.08) 1,20(1.30) 0.00(0.00) -1.604 .109 

Extensão-aplicação 0.10(0.32) 0.20(0.45) 0.00(0.00) -1.000 .317 

Refinamento 2.20(1.32) 1.40(1.52) 3.00(0.00) -1.633 .102 

Refinamento-aplicação 0.20(0.42) 0.20(0.45) 0.20(0.45) .000 1.000 

Aplicação fora do jogo 0.10(0.32) 0.20(0.45) 0.00(0.00) -1.000 .317 

Aplicação no jogo 1.60(0.52) 1.60(0.55) 1.60(0.55) .000 1.000 

Pontuação CEC do professor   2.28 (0.79) 2.90(1.24) -1.219 .223 

Nota: M: média; DP: desvio padrão; CEC: conhecimento especializado do conteúdo 

 

4.1.2.4.9. Discussão dos resultados 

O presente estudo propunha-se verificar a evolução dos alunos na 

eficácia em jogo, no voleibol, tanto nos gestos técnicos como no desempenho 

global. Posteriormente, perceber de que forma o desenvolvimento do conteúdo 

do professor pode ter influenciado esses resultados. A UD em questão foi 

implementada sob um ambiente envolto no MED, em que o professor também 

recorreu a algumas características do EJpC. Com o conhecimento do nível da 

turma, ficou claro que seria preciso adotar algumas estratégias que conduzissem 

a uma melhoria na aprendizagem dos alunos. Hastie e Curtner-Smith (2006) 

concluíram que a combinação do MED com o modelo EJpC, exige um empenho 

redobrado pela parte do professor. Durante o processo, foi necessário realizar 

algumas adaptações ao jogo e ao terreno, e esta necessidade de ter um papel 

ativo na condução do processo e na adaptação de métodos, requer um CPC 

superior. 

Tendo em conta os 3 momentos de observação que foram feitos, não se 

registaram diferenças significativas no que concerne à evolução na eficácia dos 

gestos técnicos, contudo, de uma forma geral, os valores preditores sofreram 

uma pequena melhoria ao longo do tempo. No que diz respeito ao serviço, 

observámos curiosamente que a eficácia diminuiu se compararmos o primeiro e 

o último momento, o que pode estar explicado pela liberdade que foi dada aos 

alunos em realizar serviço por baixo ou servir em passe no momento 3. A maioria 

dos alunos tendeu a realizar da forma facilitadora, o que se tornou mais fácil para 
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o adversário receber e consequentemente serem atribuídos valores mais baixos 

na ação. 

Quando comparamos o desempenho global no jogo, verifica-se que houve 

ligeiras melhorias do início ao fim da unidade, mas sem poder afirmar que sejam 

diferenças estatisticamente significativas. Num estudo realizado por Mahedero 

et al. (2015), é demonstrado que os ganhos no desempenho do aluno tendem a 

estar mais relacionados com a tomada de decisão do que com a execução das 

habilidades. Uma limitação deste estudo pode ser o facto de ter apenas 

analisado as ações dos gestos técnicos. Tentando perceber de que forma as 

oportunidades de participação em jogo influenciariam a eficácia dos alunos, 

encontrámos correlações fracas a moderadas. Pritchard et al. (2008) assumem 

que este tipo de índices pode não traduzir os ganhos no desempenho do aluno 

em jogo, mas apenas, a forma como ele se envolve no mesmo. Ainda Araujo et 

al. (2016) reforçam dizendo que um aluno pode até participar ativamente em 

jogadas bastante longas, mas o seu desempenho tanto pode baixar como 

diminuir mediante as suas ações apropriadas ou deficientes respetivamente. 

Estas conclusões acabaram por dissolver o problema de nem todos os alunos 

terem tempo de jogo igual, fruto da falta de colegas de equipa às aulas.  

 Iserbyt et al. (2017) supuseram que o aumento do CEC do professor podia 

influenciar de tal forma o CPC ao ponto de se traduzir em melhorias no 

desempenho dos alunos. O que é certo, é que num estudo recente os autores 

comprovaram diferenças significativas na evolução tanto no CPC do professor 

como no desempenho dos alunos no jogo de badminton. Transportando para 

este caso concreto, verificaram-se pequenas melhorias no desempenho global 

no jogo de voleibol e concomitantemente, também foi visível o aumento da 

pontuação no CEC do professor, das primeiras para as últimas 5 aulas. Porém, 

ao invés do estudo acima citado, as diferenças não se revelaram 

estatisticamente significativas tanto para o desempenho como para o CPC 

informado pelas tarefas desenvolvidas ao longo de todo o programa. 

Também Ward et al. (2015) reportaram ganhos consideráveis no CPC do 

professor ao mesmo tempo que os alunos melhoraram a sua aprendizagem. De 

salientar que os professores envolvidos participaram num workshop da 

modalidade que iriam lecionar. Deste modo, os autores enfatizaram que o (i) 
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desenho das tarefas; (ii) desenvolvimento das diferentes tarefas ao longo da aula 

e (iii) adaptação da tarefa, sofreram uma grande melhoria nos professores que 

participaram nesse mesmo workshop. 

Nesta investigação, o professor observado não participou em algum 

workshop sobre a modalidade de voleibol, tendo apenas frequentado a unidade 

curricular de didática dessa modalidade, no primeiro ano da formação de 

professores na FADEUP. Mesmo assim, verificaram-se melhorias, embora não 

significativas, tanto no desempenho dos alunos como no CPC do professor. O 

estudo pode também ter sido limitado pelo nível baixo dos alunos, perante uma 

modalidade que requer um domínio técnico considerável para uma participação 

no jogo com alguma produtividade. A curta duração da unidade didática propiciou 

que os conteúdos fossem ensinados de uma forma continuadamente muito 

acelerada e, por questões logísticas do calendário escolar, o momento 

intermédio de observação foi realizado muito próximo do momento final. 

4.1.2.4.10. Conclusões e sugestões para investigação futura 

Embora este estudo investigativo não tivesse revelado diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis que se propôs estudar, ele revelou 

singelas melhorias que devem ser motivo de exploração em investigação futura. 

A turma em análise foi a primeira vez que teve contacto com o MED, pelo que a 

adoção contínua deste modelo e optar por unidades didáticas mais longas pode 

representar mais oportunidades de os alunos praticarem e melhorarem a sua 

performance em jogo (Mahedero et al., 2015). Concluiu-se que o programa em 

causa de 10 aulas foi insuficiente para que estes alunos de nível médio-baixo 

evoluíssem significativamente. 

Os ganhos no CPC informado pelo CEC do professor investigado foram 

também estatisticamente insignificantes, o que pode estar relacionado com os 

resultados obtidos no desempenho dos alunos. O professor estagiário pode 

muitas vezes estar a lecionar tipos de tarefas sem saber ao certo se estão bem 

representadas nos seus planos de aula. Isto pode ser explicado pela 

necessidade dos estagiários mostrarem profundidade de conhecimento nos seus 

planos Ward et al., 2017). É também deixada a ideia de que os professores 

podem ser mais ou menos eficazes mediante o domínio da modalidade que 

estão a lecionar. Para colmatar possíveis lacunas, é pertinente que em 
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investigação futura, os docentes participem em workshops sobre os conteúdos 

que vão desenvolver como foi feito nos estudos de Iserbyt et al. (2017) e (Ward 

et al., 2015). 

Na escassa existência de artigos relacionados com o impacto do 

conhecimento do professor no desempenho dos alunos em jogos desportivos 

coletivos, este estudo procura potenciar a descoberta de evidência neste âmbito, 

deixando alguma predição de que pode realmente existir influência de uma 

variável sobre a outra. 
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4.1.3. O professor digital: desafios e conquistas à maximização 

do E/A em contexto Covid-19 

Foi já perto do fim do 2º período que a minha rotina e de toda a 

comunidade escolar mudou de forma drástica. Que controlo pode ter o ser 

humano sobre uma pandemia ou qual seria a probabilidade de uma situação 

destas acontecer? Pois bem, não só aconteceu como obrigou toda a 

humanidade a alterar os seus hábitos de forma radical. Nesta secção residirá a 

atividade que desenvolvi no formato de ensino à distância e principalmente uma 

reflexão sobre as aprendizagens que retirei neste último período. 

4.1.3.1. A necessidade de adaptação ao ensino à distância 

Enquanto professor estagiário, certamente que este EP vai ficar para 

sempre gravado em mim. A juntar ao leque de experiências únicas que vivi, 

juntou-se ainda uma outra que não estava de todo planeada. Ao início, claro que 

ninguém estava preparado no seio da escola, mas a capacidade de adaptação 

do Homem logo levou a que fossem criadas estratégias e alternativas às aulas 

presenciais. 

A expressão que ganhou força nas semanas seguintes foi o “Ensino à 

distância”. Sem ainda estar por dentro dessa realidade, definimos no nosso NE, 

em conjunto com o PC, que iriamos disponibilizar tarefas e material de estudo 

no Moodle da nossa escola, garantindo assim uma alternativa à EF tradicional. 

Claro que não teríamos o controlo da turma no que diz respeito à realização das 

mesmas, mas foi uma ideia pioneira no combate à perda de atividade in loco. 

Com o passar do tempo, as entidades competentes, mais concretamente 

o Ministério da Educação e respetivas escolas, foram estudando a melhor forma 

de contornar a situação e continuar a oferecer um ensino de qualidade aos 

alunos, ainda que dentro de todas as restrições que a pandemia impôs. A 

iminência da tele escola começou a ganhar força a par de outras plataformas 

vocacionadas para o ensino à distância.  

Na minha EC, a ferramenta adotada para o início do 3º período foi o 

Google Classroom. Ao início, foi novamente uma azáfama compreender a 

dinâmica de funcionamento desta plataforma. Estando também no ano de 

estágio, tornou-se essencial perceber de que forma ia continuar a potenciar a PP 
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e o meu DP. Mas rapidamente, tanto eu como os meus colegas, interiorizamos 

o tipo de trabalho que devia ser feito e começou a ser muito intuitivo trabalhar 

com esta plataforma de ensino à distância. 

Mais uma vez, o planeamento revelou a sua natureza flexível, pois foi 

necessário proceder a novas abordagens às modalidades e conteúdos a 

lecionar. Neste parâmetro, o planeamento anual feito previamente foi um pouco 

ignorado, tendo optado por realizar uma espécie de planeamento especial para 

o 3º período (anexo 9). Esta projeção teve por base o desenvolvimento de 

diferentes temáticas a cada semana que foi passando. O objetivo passou por 

disponibilizar o material na plataforma com a matéria e as tarefas a realizar, 

esperando a submissão dos trabalhos por parte dos alunos. 

4.1.3.2. O (des)controlo do processo 

 Com este tipo de ensino, vim a descortinar muitas lacunas e 

constrangimentos no que se refere à gestão e controlo na realização desses 

mesmo trabalhos. Por muito boa vontade que houvesse da parte de todos os 

docentes se adaptarem a uma nova realidade, na minha opinião, é muito difícil 

substituir o ensino presencial por outros métodos. Fica a faltar o contacto direto, 

a análise momentânea que se vai fazendo ao desempenho dos alunos e a 

monitorização das tarefas proposta. Acabámos por ficar à mercê da vontade dos 

alunos, sem muito poder fazer quanto à imposição de trabalho. 

Se para muitos profissionais da educação foi difícil esta adaptação, o que 

dizer de crianças e jovens. Primeiro, a maior parte deles não é madura suficiente 

para perceber o atual contexto de ensino, e em segundo, o tipo de atividades 

solicitadas são percentualmente muito menos motivadoras. A EF vive da livre 

expressão do corpo humano, da partilha e contacto com os pares. A abolição 

destes fatores levou a uma baixa motivação dos alunos em consumar as 

atividades propostas, em que muitas delas se prendiam com fichas formativas 

ou circuitos de treino funcional. 

Outro tipo de fatores que me ultrapassam, mas que certamente também 

foi sentido por muitas crianças, é o acesso aos meios que possibilitem um 

trabalho à distância eficaz. Pela realidade que conheci, onde se verificam 

condições sociais e económicas débeis em muitos caso, é muito provável que 
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várias alunos tenham tido severas dificuldades em se adaptarem à nova 

realidade. 

4.1.3.3. Dificuldades que senti e tentativa de motivar os alunos 

 Face aos relatos anteriores, nem sempre todos os alunos cumpriram com 

os trabalhos propostos, principalmente na minha turma residente do 8º ano. É 

impossível o professor controlar à distância o desenvolvimento das crianças, 

nem esperar que os pais façam um trabalho para o qual não estão 

especializados. Notei que alguns tipos de tarefas tiveram mais adesão que 

outros, e por isso mesmo, ao longo do tempo fui direcionando as tarefas para o 

estilo que apresentava mais taxa de respostas. Por exemplo, a realização de 

fichas formativas (anexo 10) ou trabalhos de pesquisa foram mais eficazes do 

que o envio de vídeos para realizar treino funcional.  

Para colmatar esta problemática, tentei estratégias de motivação 

utilizando o MED como auxiliar. Construi, por exemplo, classificações de entrega 

de trabalhos (anexo 11), em que cada elemento contribuía para o total da sua 

equipa, refletindo-se assim na classificação final. Nem por isso senti um 

acréscimo de feedback por parte dos alunos, isto no que concerne ao 8º ano.  

Em contraste, com a nossa turma partilhada do 10º ano, foi muito mais 

gratificante este ensino à distância. Estes jovens, com maiores índices de 

maturidade e capacidade em dar utilidade às tecnologias, foram sempre muito 

responsáveis e interativos na comunicação com os professores. No geral, 

praticamente todos os alunos cumpriram com a entrega respetiva dos trabalhos 

propostos. Em concordância no NE, optámos por aprofundar alguns temas 

interessantes que pudessem concorrer para a cultura geral e desportiva dos 

alunos. Exemplo disso, foi a elaboração de um trabalho sobre os jogos 

tradicionais portugueses, a monitorização e registo da frequência cardíaca antes 

e após o exercício e, recorrendo à tecnologia, uma tarefa por equipas com a 

contabilização semanal dos passos, em que cada aluno concorria para o total da 

equipa (ver anexo 12 e 13). 

Penso que esta situação de confinamento obrigatório nas nossas zonas 

de residência, influenciou na vitalidade do desporto em geral. De repente, a 

maioria da população se viu privada de trabalhar ou realizar as suas tarefas 
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rotineiras, o que obrigou à necessidade de ocupar os tempos livres de outra 

forma. A uma dada altura, foi espantoso verificar como as artes plásticas, a 

música e o desporto ganharam um lugar de destaque em todo o mundo. Áreas 

por vezes desvalorizadas no quotidiano e no currículo escolar e que num ápice 

se transformam em pilares da nossa vida. Esta onda, serviu também para 

sustentar o discurso motivacional com os alunos para a necessidade de manter 

a atividade física em casa. Os circuitos de treino disponibilizados por mim foram 

vários e diversificados, mas o treino funcional emergiu também de uma forma 

estrondosa nas redes sociais, que foram um fenómeno na divulgação de 

conteúdo desportivo, tanto de ginásios como de instituições públicas. No geral, 

na sociedade, muitas pessoas desligadas da atividade física, sentiram-se 

motivadas para praticar algum tipo exercício físico. 

4.1.3.4. Aulas síncronas ou assíncronas? 

 Outro dos dilemas que se levantou foi a realização ou não de aulas 

síncronas. Inicialmente, em comunhão com o PC, definimos que realizaríamos 

aulas assíncronas com a disponibilização de informação e proposta de trabalhos. 

Coincidiu também com uma fase em que nem todos os alunos tinham acesso à 

plataforma do Google Classroom, esperando que a situação se regularizasse. 

 No seio da comunidade escolar, chegavam também alguns feedbacks de 

que as aulas síncronas tiveram alguns handicaps, como a gestão de participação 

nas aulas bem como de comportamentos desviantes. Aconteceu até que um 

aluno partilhou o link da aula com pessoas estranhas ao processo. Este tipo de 

constrangimentos fez com que o nosso PC ficasse muito reticente quanto à 

adoção desta modalidade, aconselhando-nos a prosseguir com o trabalho que 

estava a ser realizado. 

 No entanto, mesmo que estivesse de acordo e confuso quanto ao que 

lecionar numa aula síncrona, decidimos por bem ter também essa experiência. 

Ao invés de adotar o que a maioria aproveitou para expor matéria ou realizar um 

circuito de treino ao vivo, optei por ter um momento de partilha, esclarecimento 

de dúvidas e interação com os alunos. Em duas aulas síncronas, falei sobre as 

tarefas realizadas ao longo do 3º período e, posteriormente, os alunos 

procederam à realização de um questionário interativo elaborado no Microsoft 

Forms (anexo 14), avaliando também alguns conhecimentos adquiridos ao longo 
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de todo o ano letivo. Na última aula do ano, realizei uma aula síncrona idêntica, 

de autoavaliação, em que os alunos também preencheram um questionário 

online e refletiram um pouco sobre esta experiência. 

 Penso que ninguém na escola estava preparado para dar resposta a 

tamanha contrariedade, e sendo a favor da adoção dos dois tipos de aula, penso 

que é necessária uma organização muito maior para tamanha mudança de 

paradigma. No geral, os professores não estavam preparados, tal como os 

alunos. É fundamental que haja bom senso na condução da aprendizagem 

nestes moldes. Não é agora que os professores têm que mostrar que são bons, 

nem é agora que os alunos têm que aprender tudo na vida! 

Com este período difícil das nossas vidas, percebemos também, que seja 

qual for o tipo de atividade física, ela faz falta no dia a dia do ser humano. Uma 

simples caminhada ao ar livre ou uma corrida, era o suficiente para que muitos 

seres humanos libertassem a angústia e pressão psicológica que a pandemia 

nos transmitiu. Foi percetível que para além do lado motor, o desporto agrega 

um sem fim de benefícios para o Homem. Quem não sente falta de um jogo com 

os amigos, da convivência e partilha de emoções. Da competição, do sofrimento, 

da superação. Uma panóplia de valores intrínsecos ao desporto que por mais 

que queiramos nunca vamos conseguir transmitir numa aula de EF à distância.  

4.1.4. A avaliação: a importância de a utilizar em função da 

aprendizagem dos alunos 

Nesta secção final da realização da prática irei discorrer sobre como 

concebi a avaliação dos meus alunos nos diferentes momentos e modalidades 

ao longo do ano letivo. Este processo não diz respeito a um período particular, 

pois ele correu todas as fases do meu DP, desde aulas, avaliações finais de 

período e no contexto específico de ensino à distância. Mais do que um número 

final, a avaliação deve contribuir principalmente para motivar os alunos para a 

aprendizagem. Desta forma, nunca valorizei exclusivamente o produto final, isto 

é, dei muito ênfase às atividades diárias dos alunos e às suas atitudes, 

contribuindo para que se envolvessem ativamente na sua própria aprendizagem 

e privilegiassem as relações sociais estabelecidas. Assim, procurei utilizar esta 

ferramenta para que todos os alunos se pudessem superar integralmente.  
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4.1.4.1. A interdependência entre o observar, analisar e planear 

Na EF, quando estamos a trabalhar com um determinado grupo de alunos, 

o objetivo primordial é que eles aprendam os conteúdos lecionados. No início de 

uma UD, é fundamental proceder ao levantamento da situação. O ponto inicial, 

representa as capacidades dos alunos antes de serem submetidos a um 

programa faseado que os levará à aprendizagem. Realizar uma Avaliação 

Diagnóstica (AD), torna-se essencial, pois vai permitir que o planeamento seja 

construído em cima das reais necessidades dos alunos. 

A AD será tanto mais útil, quanto melhor for a nossa capacidade de 

análise em identificar as valências e as dificuldades dos alunos. Pelo que vivi no 

terreno, é também um momento de quebra com as nossas expectativas. Temos 

de deixar de lado os cenários hipotéticos de onde queríamos chegar com os 

alunos, para conceber um plano real e adequado, tendo em conta o nível da 

turma que temos em mãos. 

Nas várias AD que realizei, achei estre instrumento mais útil numas 

modalidades do que em outras. Por exemplo, na natação, é totalmente crucial 

conhecer o nível dos alunos, de modo a adaptar o ensino às suas necessidades 

e zelar pela sua própria segurança. Noutros casos, esta observação acaba por 

ter um cariz de continuidade, pois através do que já conhecia dos alunos, 

consegui perspetivar o seu valor numa outra modalidade. 

“…nas várias avaliações diagnósticas que realizei, acho que as do 1º período 

foram as mais cruciais. Nessa altura ainda não conhecia os alunos e era fundamental 

saber o seu nível de desempenho. Contudo, para as modalidades do 2º período já 

sabia mais ou menos com o que contar, e as minhas perspetivas confirmara-se com o 

nível rudimentar que apresentaram no voleibol.” 

(DB, 6 de março de 2020) 

As minhas grelhas de AD eram bastante sucintas, contendo apenas 4 a 5 

conteúdos para avaliar de 0 a 5 e ainda um espaço em que identificava o nível 

dos alunos como (i) introdutório ou (ii) elementar (anexo 15). Dentro do processo 

flexível de planear e operacionalizar, reconheço então que esta análise ao ponto 

de partida teve uma relevância acentuada no meu EP, principalmente numa fase 

em que não conhecia bem os alunos.  
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4.1.4.2. O cariz formativo da avaliação 

“Durante muitos anos, a avaliação foi maioritariamente usada para atribuir 

valores ao resultado final de um processo contínuo de atividades letivas, uma 

vez que as ações decorrentes desse processo eram geralmente negligenciadas.” 

(Wiliam, 2011) 

No entanto, também dentro deste processo complexo que é avaliar, 

concebo que o cariz formativo é o veículo mais rico para a aprendizagem dos 

alunos, pois na EF, não vivemos apenas do resultado. No desporto de 

competição, claro que o objetivo final é vencer, mas ao invés, ensinar o jogo e 

as habilidades nas aulas de EF sempre foi o foco primordial. Defendo que 

devemos formar integralmente crianças e jovens para saber ser e saber fazer! 

 Chng e Lund (2018) referem que a Avaliação Formativa (AF) pode ter dois 

propósitos: (i) para os professores reverem e adaptarem o seu ensino e (ii) para 

os alunos terem perceção do seu progresso. Numa fase inicial de EP, foi 

fundamental perceber o impacto que as minhas aulas tinham nos alunos e como 

e como eles encaravam o processo de ensino e aprendizagem. Desde o início 

da PP, sempre vinquei que as atitudes e valores dos alunos tinham para mim 

tanto valor como as habilidades demonstradas. Um aluno culto e dinâmico que 

saiba estar no desporto é sempre útil para as aulas independentemente das suas 

qualidades motoras. Posto isto, procedi ao levantamento diário destes 

comportamentos aula após aula, com o devido conhecimento dos alunos. Esta 

estratégia de AF, levou a que a grande maioria dos alunos se envolvesse 

ativamente na organização da aula, na gestão do material e revelasse um carater 

responsável do decorrer das atividades letivas. 

Em alguns casos, foi também surpreendente perceber que alguns alunos 

com mais dificuldades, tentavam colmatar essas lacunas com uma atitude 

colaborativa e exemplar nas aulas. Isto também concorreu para o fortalecimento 

da relação professor-aluno, na medida em que os alunos se procuravam informar 

sobre os seus progressos. 

4.1.4.3. Valorizar mais o processo 

Independentemente do que já foi falado, no geral todos pensam a 

avaliação como um produto final, o conjunto de vários fatores que se traduzem 
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num número que é afixado numa pauta. O grande dilema tanto para a EF como 

para outras disciplinas é se estamos realmente a chegar a números corretos, 

representativos do valor real do aluno. 

Os próprios alunos, também já começam a olhar para o produto final e 

para os momentos formais que concorrem para ele. Esta filosofia acaba por 

matar o processo por completo. Nós, na EF, dependemos do trabalho que é 

realizado nas aulas, então, porque não avaliar o que se passa nelas em vez de 

apregoar aulas de avaliação e momentos similares? No planeamento das 

minhas UD’s, sempre guardei um espaço para aulas Avaliação Sumativa (AS), 

contudo, não cumpri com momentos formais de registo ou observação. Essa 

avaliação estava já delineada com base no trabalho desenvolvido pelos alunos 

até então, servindo esta aula apenas para limar algumas arestas. 

Esse trabalho prévio dos alunos, foi sempre quantificado através de uma 

AF ao longo das aulas. Para que este tipo de avaliação seja efetivo, Chappuis 

(2017) definiu como uma estratégia fulcral a dádiva de feedbacks descritivos aos 

alunos durante a aprendizagem. Desta forma, eles estarão cientes da sua 

evolução e capazes de perceber onde estão, para onde têm que ir e mais 

importante, como vão lá chegar. Ao tentar cumprir com esta assunção, por vezes 

dei por mim a exercer demasiada pressão em feedbacks e correções, mas 

acabei por perceber que em alguns momentos é preferível deixar os alunos a 

exercitar autonomamente, com sentimento de liberdade.  

Também a respeito da AF, segundo Chng e Lund (2018) o professor deve 

envolver os alunos para que sejam donos da sua própria aprendizagem. Ao 

realizar uma AF competente, conseguimos monitorizar o processo e termos a 

perceção do que os alunos estão a achar das aulas, da sua aprendizagem e dos 

colegas. Por esse mesmo motivo, criei uma ficha de AF por equipa, para os 

alunos preencherem no final de cada aula. De forma muito intuitiva e na mesma 

folha, os alunos só tinham que reportar algumas considerações sobre si próprios 

e a equipa em que se inseriam (anexo 16). 

Cumprindo com alguns princípios do MED, os alunos tiveram que avaliar 

a sua participação global nas aulas, tanto em jogo como no desempenho de 

outras funções. Fomentando o espirito de equipa, a competição saudável e a 
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festividade, procedi também muitas vezes à cotação dos gritos das equipas. Não 

tenho dúvidas que este tipo de pormenores fizeram a diferença no envolvimento 

dos alunos com a disciplina de EF. Incutir nos alunos a capacidade de se 

autoavaliarem, fomenta a sua capacidade de refletir sobre a própria 

aprendizagem e criar os seus feedbacks (Chappuis, 2017). 

Outra nuance que fui pedindo esporadicamente, foi a perceção dos 

elementos da equipa ao trabalho que foi desenvolvido pelos seus capitães, 

retirando ilações importantes para redirecionar ou cimentar a ação dos mesmos. 

4.1.4.4. Avaliação Sumativa: ter tudo organizado 

A AS é um instrumento do qual não podemos fugir. Por muito que 

quisesse valorizar os meios em vez do produto final, a realidade é que no fim de 

cada período letivo, tive que atribuir uma nota a cada aluno. 

Assim, mantive sempre as minhas grelhas de AS bem organizadas, 

optando por definir alguns critérios (não muitos) de avaliação para classificar. No 

entanto, o preenchimento destas grelhas não foi apenas limitado ao 

desempenho na aula destinada para avaliação, mas sim tendo em conta todo o 

desempenho dos alunos ao longo da modalidade em questão. Quando 

chegavam os momentos finais de cada unidade didática, debruçava-me sobre 

estas fichas para ser o mais justo possível na atribuição de notas. Antes de 

lecionar a aula referente à AS, tinha já praticamente tudo preenchido, deixando 

apenas espaços para retirar algumas dúvidas. 

Possuir estas fichas de avaliação é também determinante para fazer o 

balanço final do desempenho dos alunos. No fim de cada período, procedi à 

elaboração de uma grelha final, contemplando todos os parâmetros de 

avaliação. Desta forma, estive sempre munido da informação necessária para 

apresentar nas reuniões finais de período ou até mesmo para eventualmente ter 

que justificar alguma nota. Mesmo que a EF não seja traduzida em momentos 

estanque e caminhe cada vez mais para avaliar um perfil global do aluno, é 

fundamental manter toda a organização de documentos que sustentem as notas 

finais dos alunos. 
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4.1.4.5. Como os modelos instrucionais me ajudaram a controlar a 

avaliação 

De entre os diferentes modelos instrucionais que utilizei, tentei potenciar 

cada um para que os alunos estivessem envoltos na sua própria avaliação. Na 

maior parte do ano letivo, o MED foi o pilar que consolidou todo esse 

envolvimento, não no sentido de se sentirem pressionados a atingir boas notas, 

mas sim pela perceção diferente que ganharam sobre todo o processo. 

Durante o ano letivo, os alunos foram colocados no centro dos 

acontecimentos, tendo sido empoderados a tomar parte ativa nas situações de 

aprendizagem, tanto no desenrolar da mesma como na reflexão sobre o que 

aconteceu. Nomeadamente quando foram os próprios alunos a escolher as 

situações de aprendizagem a realizar na natação, ou ao terem que reunir em 

equipa para definir estratégias para o jogo. Ao trabalhar em equipa, para 

conseguirem atingir objetivos comuns, os alunos foram mais motivados a 

procurar o sucesso. Aspirando a vencer um jogo de basquetebol, ou reunir o 

maior número de pontos na orientação, os alunos foram monitorizando o seu 

rendimento e dos colegas de equipa. Na maioria dos casos, a preocupação em 

aprender foi maior, talvez por sentirem que isso se refletia em contexto 

competitivo. 

Ao preencher constantemente fichas de AF relativas à prestação 

individual e por equipas, consegui envolver os alunos na sua própria avaliação, 

mesmo que inconscientemente. A mais valia que isto nos trás, é o incremento 

na valorização do que se passa efetivamente nas aulas. O motor da EF é a 

prática e o seu cariz de continuidade, pelo que a avaliação deve cada vez mais 

incidir sobre essas características. 

“No fim de cada aula, a harmonia que se cria dentro das equipas ao preencher 

a ficha de avaliação formativa é bastante elucidativa do poder que o MED tem na 

criação do espírito de grupo. Depois, ao analisar estas mesmas fichas, foi interessante 

ver a perceção que os alunos têm do seu desempenho e como estão a cotar-se no 

âmbito das atitudes e valores.” 

(DB, 6 de março de 2020) 

Estimulando este tipo de hábitos nos alunos, consegui que eles deixassem de 

olhar para o horizonte para vislumbrar o produto final. É certo que ele irá existir, 
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mas o que realmente me importou, e tentei transmitir, foi o desempenho aula a 

aula, tanto a nível motor como na parte dos valores e comportamentos. 

4.1.4.6. Avaliar em tempos de pandemia 

A duas semanas de terminar o 2º período, a forma de avaliação também 

viria a mudar até ao fim do ano letivo. Estavam a faltar duas semanas para o fim 

desse período e ficou pendente a lecionação da modalidade de andebol no 8º 

ano e de futsal na turma partilhada do 10º. Apenas tinha dado duas aulas de 

cada respetivamente.  

A resolução deste problema foi relativamente fácil, pois já tinha dados 

suficientes para avaliar os alunos. As modalidades que ficaram suspensas, 

apenas serviram para valorizar alguns alunos que já tinham demonstrado 

bastantes capacidades. Assim, procedi à elaboração das grelhas de AS que já 

tinha feito para o 1º período, seguindo o mesmo protocolo com as valorizações 

iguais. Contudo, o PC alertou para pensarmos numa perspetiva de poder ser 

uma nota final, e em caso de dúvida, valorizar os alunos. 

Para o 3º período é que o paradigma já mudou completamente. A única 

modalidade de avaliação que pareceu prevalecer foi a AF, pois o tipo de trabalho 

que desenvolvi não permitiu momentos formais de avaliação, nem achei que 

fosse o mais correto fazer neste período diferenciado que todo o mundo 

enfrentou. Mesmo que tenha realizado algumas fichas de avaliação de 

conhecimentos, elas foram precisamente formativas, servindo para monitorizar 

o envolvimento dos alunos com as matérias de EF. 

O seguinte modelo de avaliação para a aprendizagem adaptado de 

Chappuis (2017), reflete muito daquilo que foi a minha ação durante este ensino 

à distância (figura 10). À apresentação inicial das tarefas, tinha que corresponder 

um trabalho autónomo dos alunos, durante o qual sempre estive disposto a 

esclarecer dúvidas e guiar a sua ação através da plataforma Google Classroom. 

O que tentei realçar nesta fase foi o verdadeiro sentido de realizar as tarefas, 

refletir sobre a importância de manter a atividade física e desenvolver 

conhecimentos gerais sobre o desporto. 
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Figura 10 - Ciclo da avaliação para a aprendizagem 

Deste processo completamente desviado do que é o ensino presencial, 

também resultaram as notas finais do 3º período. O PC transmitiu que os alunos 

não deviam ser prejudicados em relação ao 2º , e que porventura devíamos 

valorizar aqueles alunos que demonstraram um trabalho exemplar ao longo do 

ensino à distância. As valorizações passaram a ser de 80% para os 

conhecimentos revelados e 20% para o comportamento e responsabilidade 

revelada na entrega dos trabalhos que foram propostos. 

Pessoalmente, penso que esta fase especial na vida Humana também 

contribuiu para que eu e muitos docentes refletissem sobre o que deve ser a 

verdadeira avaliação. Estando impedidos de controlar o processo de forma mais 

rigorosa, a verdadeira necessidade foi adaptar o ensino de forma a que os alunos 

retenham a maior aprendizagem possível. O desafio será manter esse foco 

quando os moldes habituais de avaliação regressarem. 
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4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

Segundo as normas orientadoras do EP, esta área é destinada para 

elencar as atividades desenvolvidas pelo EE ao longo do ano letivo e que 

contribuíram para a sua inserção na comunidade escolar, bem como para o 

aprofundar de conhecimentos relativamente à natureza e dinâmica da escola. É 

ao mesmo tempo essencial, conhecer o meio envolvente da escola e perceber 

de que forma isso se pode relacionar com a ação educativa. Todas estas 

atividades devem concorrer para a legitimação do papel do professor de EF tanto 

na escola como na comunidade, visando em última instância, a aprendizagem 

dos alunos em contextos inovadores e diferentes dos experienciados em aula. 

 Irei proceder à apresentação dessas atividades (ver quadro 8) e 

fundamentalmente, discorrer sobre as aprendizagens absorvidas e de que forma 

elas propiciaram a minha integração na EC. 

Quadro 8 - Atividades desenvolvidas durante o ano letivo 

 Atividade Inserção na 

escola/comunidade 

Nível de 

responsabilidade 

assumida pelo EE 

Aprendizagens 

retiradas 

B
u

ro
c

rá
ti

c
a
s
 

 

 

Construção do 

PCEF 

Levou ao debate e diálogo 

de ideias com o restante 

grupo de EF. 

Colaborador 

ativo na 

realização do 

documento. 

Adaptação dos 

programas nacionais à 

realidade da escola; 

Não partir a avaliação e 

privilegiar o perfil global 

do aluno. 

 

 

Reuniões de 

grupo e 

departamento 

Fomentou o conhecimento 

de professores e um 

diálogo mais próximo com 

os mesmos.  

Participante 

pouco ativo.  

Perceção da 

organização e dinâmica 

da escola; 

Planeamento de 

eventos; 

Captação de ideias e 

formulação de opinião 

própria. 

 

Reunião de 

avaliação 

(1º período) 

Interações com os 

professores da mesma 

turma e partilha de pontos 

de vista sobre a mesma. 

Participante 

pouco ativo 

Conhecimento da 

dinâmica destas 

reuniões; 
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Aceder a informação 

mais profunda sobre 

cada aluno.  

R
e
c

re
a

ti
v

a
s

 

 

Festa e almoço 

de natal 

Contacto próximo com 

mais alunos da escola, 

professores e 

funcionários. 

Apoio na 

organização e 

montagem do 

palco. 

Logística de um evento 

escolar; 

Espírito unificador da 

época natalícia na 

escola. 

 

 

 

Corta mato 

(escolar e 

regional) 

Negociação direta com os 

outros professores do 

grupo (escola); 

Estabelecimento de 

relações interpessoais 

com alunos apurados e 

professores de outras 

escolas (regional). 

Organizador 

ativo do evento. 

Planeamento por sexo e 

escalão; 

Organização necessária 

para controlar todos os 

participantes; 

Marcação do itinerário; 

Poder agregador do 

desporto à volta dos 

eventos. 

 

 

 

Mega atleta 

Cooperação com o grupo 

de EF; 

Interação com outros 

alunos da escola. 

Controlo e 

medição do salto 

em 

comprimento. 

Trabalho por estações 

em eventos desportivos; 

Comunicação eficiente 

entre toda a 

organização; 

Aprofundar de 

conhecimentos sobre 

regulamentos técnicos. 

 

 

Dia da dança 

(figura 11) 

Cooperação entre todo o 

departamento de 

expressões; 

Recrutamento de alunos 

para apoio logístico. 

Apoio na 

organização e 

montagem do 

palco. 

Comunhão da atividade 

física com a música e 

expressão corporal; 

Potencial exploração 

desta vertente 

desportiva. 

 

 

Dia da 

deficiência 

motora 

Diálogo com as 

professoras de apoio aos 

NEE; 

Análise e conhecimento 

aprofundado das 

infraestruturas da escola, 

ruas adjacentes e estação 

de comboio. 

Acompanhamen

to dos alunos no 

percurso 

realizado. 

Reflexão sobre a 

necessidade de adaptar 

as escolas e o meio 

envolvente para a 

inclusão de alunos com 

deficiência motora. 



121 
 

 

 

 

Desporto 

escolar 

(orientação) 

Absorção de 

conhecimentos e 

experiência do PC; 

Conhecimento profundo 

dos espaços físicos da 

escola; 

Interação com os alunos 

inscritos no DE. 

 

Monitorização e 

acompanhament

o dos alunos nos 

horários do DE. 

Aprofundar de 

conhecimentos sobre a 

modalidade de 

orientação; 

Valor do DE como 

acrescento à atividade 

física dos alunos extra 

curricular. 

C
O

V
ID

 1
9
 

 

 

Visita aos 

Passadiços do 

Paiva 

(cancelado) 

Fomentar a união da turma 

partilhada; 

Promover a relação entre 

professores e alunos. 

 

Organizador 

principal em 

conjunto com o 

NE. 

Promoção da atividade 

física para um estilo de 

vida saudável; 

Encontrar fruição na 

prática de desporto. 

 

 

Torneio 

triangular 3º 

período 

(cancelado) 

Negociar diretamente com 

o órgão máximo da escola; 

Envolver a comunidade 

escolar em torno de um 

evento desportivo; 

Promover igualde de 

participação entre os 

alunos. 

Organizador 

principal em 

conjunto com o 

NE. 

Capacidade de 

planeamento e 

organização de um 

torneio desportivo; 

Refinamento de regras e 

conhecimentos sobre 

futsal, andebol e 

basquetebol. 

 

 

 

Figura 11 - Dia da dança 
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4.2.1. O impacto dessas atividades no meu crescimento 

enquanto docente 

Nesta secção, procederei a alguma reflexão sobre as vivências inerentes 

às atividades desenvolvidas. É importante discernir sobre o impacto que estas 

experiências tiveram no meu crescimento enquanto docente, no 

desenvolvimento da minha identidade pessoal, profissional e também o sentido 

de responsabilidade incutido ao longo de todo o EP. A integração na escola 

também representa um ponto de análise na medida em que foram estabelecidas 

várias relações e diálogos no decorrer das atividades supracitadas. 

4.2.1.1. Crescimento enquanto professor e membro da comunidade 

educativa 

O entusiasmo que transportava em mim quando iniciei o EP, era ao 

mesmo tempo acompanhado por algum receio, na dúvida de não saber quem 

iria encontrar no meu percurso. Mais concretamente, que relações de amizade 

ia construir na escola e que aceitação teria por parte dos restantes professores, 

principalmente os de EF. 

A integração de um professor estagiário na escola, vai muito além das 

ligações que são estabelecidas com o PC e com os alunos durante a PP. Parker 

et al. (2016) referem que o desenvolvimento profissional, para ser mais efetivo, 

tem que ter um cunho social. Os diferentes professores, ao estabelecerem 

relações próximas, fomentam a confiança e podem partilhar objetivos comuns. 

Assim, se for criado um ambiente de trabalho coletivo e forem partilhados 

conhecimentos, o desenvolvimento dos professores pode ser mais rico. Nas 

atividades desenvolvidas pelo grupo de EF, como o corta mato e o mega atleta, 

a boa comunicação e colaboração nos eventos fez com que fossem um sucesso. 

“…o corta mato na EC fora então planeado pelo grupo de EF. Foram definidas e 
distribuídas as tarefas que deviam ser feitas por cada professor, tendo eu ficado 
responsável por ajudar na colocação dos dorsais e também por recolher todo o 

material usado para marcar os percursos.” 

(DB, 13 de dezembro de 2019) 

Constatei ainda que no meio escolar, é muito difícil viver isolado. Desde 

que se entra nos portões da escola até à saída, são inúmeros os contactos que 

estabelecemos ao longo do dia. A abertura para viver em comunidade torna-se 
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essencial para sobreviver. Neste aspeto, sempre tentei mostrar empatia para 

com todos os agentes escolares, promovendo assim a minha auto integração.  

O meu NE foi deveras importante na integração, visto que andamos 

sempre de mão dada durante o EP. Recordo alguns almoços e horas livres em 

que tentámos aproximações ao corpo docente, de modo a criar algumas 

amizades. Ao início, pensava apenas numa perspetiva de estabelecer novas 

relações, mas com o passar do tempo comecei a explorar os diálogos para 

absorver a experiência dos docentes mais velhos. As reuniões de grupo em que 

participei, foram por exemplo, uma mais valia para me elucidar sobre a 

organização de eventos no âmbito do desporto e o seu respetivo planeamento, 

tais como o corta mato ou o mega atleta. 

Os eventos mais recreativos como a festa e almoço de natal ou o dia da 

dança, para além de me fazerem perceber como se procede à sua organização, 

possibilitou-me ter um contacto mais direto com os restantes professores, 

começando realmente a travar algumas relações para além da que já tinha com 

o PC. 

“Depois de não sentirmos muita recetividade no início do ano letivo, eis que 
desfrutamos de alguns momentos de descontração junto dos restantes professores da 

escola. Conseguimos nesse dia, travar algumas conversas abertas com os nossos 
colegas, num clima de alegria e brincadeira.” 

(DB, 19 de dezembro de 2019) 

Esta aproximação trouxe-me bastantes benefícios, pois os docentes já 

com vários anos desta escola, informaram-me sobre algumas situações 

problemáticas adjacentes à minha EC. Por exemplo, a existência de alunos com 

hábitos tabágicos desde tenra idade e de nas proximidades da escola circularem 

indivíduos tidos como más influências. Com os docentes que também lecionam 

à minha turma, percebi também as dificuldades que alguns passavam no seu 

contexto familiar. 

De uma forma geral, acredito que o grupo de todos os docentes e 

funcionários de uma escola deve trabalhar em sintonia, pois estamos a trabalhar 

para um objetivo comum. As comunidades de aprendizagem dão a possibilidade 

aos professores de colaborar e aprenderem uns com os outros (Parker et al., 

2016). A partilha de conhecimentos e experiências deve ser uma constante, 
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contribuindo para que todos se se sintam incluídos e motivados para ensinar com 

qualidade.  

4.2.1.2 Desenvolvimento da minha identidade pessoal e profissional 

Sem dúvida que o conjunto de todas estas experiências e relações que 

estabeleci ao longo do ano letivo, contribuiu de forma essencial para a 

construção da minha identidade docente. O meu PC foi um verdadeiro guia nesta 

construção, pois como afirmam MacPhail et al. (2014), ele representa uma 

importância decisiva para o desenvolvimento de competências e inserção dos 

professores estagiários na comunidade. Desde o início que me introduziu aos 

restastes agentes escolares e fez questão que participasse ativamente nas 

atividades desenvolvidas na escola ao longo do ano. Conferiu-nos uma 

responsabilidade gradual no desempenho de tarefas, envolvendo-nos 

ativamente na organização da festa de natal e na participação do respetivo 

almoço, onde convivemos bastante com docentes e funcionários. 

Desde o início do ano letivo que foram agendadas as datas para os 

eventos que se iriam realizar. Dentro do departamento de expressões e no grupo 

de EF, ficou também delineado qual seria o responsável máximo por essas 

iniciativas. Enquanto NE, não fomos indicados para organizar de raiz nenhuma 

atividade, mas estivemos sempre no auxílio a todas elas. Mesmo assim, 

achamos fundamental deixar alguma marca na escola, sendo nós os promotores 

de alguma atividade. O PC desafiou-nos e esperou que apresentássemos algum 

projeto. Assim, começamos a planear uma saída aos passadiços do Paiva com 

a turma partilhada do 10º ano. Elaborámos um documento com todos os 

procedimentos tais como o transporte, horas de saída e desenho da atividade. 

Foi ainda articulado com o diretor da escola o orçamento relativo à empresa de 

transportes e tudo estava preparado para se consumar. Tanto nós como os 

alunos estávamos entusiasmados por este dia, mas infelizmente a atividade teve 

que ser cancelada devido à pandemia vigente em todo o Mundo. 

O outro projeto, ainda embrião, que certamente ia fomentar a minha 

responsabilidade e capacidade de organização era o torneio que o meu NE 

estava já a programar para o 3º período. Ficou também dissolvido pelas 

mudanças provocadas pelo vírus, mas o objetivo seria abrir inscrições logo no 
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início do período e começar a articular os espaços do pavilhão para serem 

realizados jogos nas horas de almoço. Penso que seria uma mais valia adquirir 

competências na gestão de torneios desportivos ao nível escolar, pois é uma 

capacidade que poderia transportar para a minha atividade como treinador ou 

possíveis oportunidades de emprego. 

O PC tentou assim fomentar as capacidades acima supracitadas, mas que 

infelizmente, por força das circunstâncias, foram atividades não concluídas. 

Apesar de tudo, o trabalho que já estava em curso enriqueceu-me enquanto 

docente dinâmico e promotor de eventos. Neste tipo de atividades, a interação 

com os outros foi uma constante, e esse fator, foi decisivo para uma melhor 

integração  

 MacPhail et al. (2014) definem a última fase de adaptação à escola 

quando o professor estagiário deixa de estar totalmente focado na transmissão 

do que aprendeu na formação inicial e se torna parte integrante da estrutura 

social da escola e da cultura docente. Acredito que o envolvimento e participação 

neste tipo de atividades, contribui de forma determinante para que me 

começasse a sentir membro da escola. Ao participar em atividades que 

fomentaram o contacto com outros docentes e funcionários, deixei 

progressivamente de me sentir um corpo estranho para me tornar alguém que 

faz inteiramente parte daquela comunidade. Os diálogos que fui tendo com as 

funcionárias do bar e da reprografia também contribuíram imenso para a minha 

adaptação à escola e meio envolvente. 

Todos estes fatores levaram a que entendesse melhor o contexto em que 

se insere a EC, uma vez que a minha identidade também foi moldada em função 

disso. Fiz um esforço para ser um professor mais compreensivo, mais paciente 

e tolerante ao erro, chegando mais facilmente às crianças e jovens. O contacto 

próximo com os alunos nos eventos em que participei, fomentou a interação com 

os mesmos e a partilha de momentos alegres num ambiente descontraído. 

4.2.1.3. Escola: comunidade de prática para a vida 

“As comunidades de prática estão em todo o lado. Todos nós 

pertencemos a um certo número delas: no trabalho, na escola, em casa, nos 
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nossos hobbies. Algumas têm nome, outras não. Umas reconhecemos e outras 

permanecem invisíveis.” (Wenger et al., 2002, p.5) 

Penso que a escola deve ser encarada como uma mini cidade dentro da 

cidade, pois esta deve ser representativa do que se passa na sociedade e no 

mundo. Dentro da escola as crianças absorvem saberes mas também valores 

que devem privilegiar ao longo das suas vidas. Começam a perceber que a vida 

é regida por objetivos e onde a interação com o próximo é essencial na 

superação de dificuldades. Na escola, aprende-se a viver a uma escala reduzida, 

mas que é perfeitamente transferível para o exterior dos portões. 

O envolvimento nestas atividades, deixou para mim claro um princípio do 

qual todas as comunidades escolares devem partir: a unidade. As atividades de 

cariz diferenciado da restante atividade letiva, contribuíram imenso para a 

sintonia entre todos os agentes escolares. 

“…senti que todos os agentes escolares comungam do mesmo espírito e 
propósito num dia destes. Para além da façanha rigorosa que o ensino veicula, é 
também muito harmonioso quanto toda a comunidade se junta para celebrar uma 
época de muita alegria e fraternidade. A mais valia que retirei foi precisamente a 

construção da unidade escolar em torno de sentimentos e valores positivos, em que a 
aprendizagem deve assentar.” 

(DB, 19 de dezembro de 2019) 

O expressar de sentimentos, o diálogo e a união em torno de uma causa, 

como aconteceu na festa de natal, são fatores que aumentaram a minha 

integração na escola e consequentemente extrapolaram um ambiente mais 

agradável entre todos. Também as atividades dinamizadas pelo grupo de EF 

foram importantes na aproximação aos outros professores, pois nunca 

estabelecemos uma relação muito forte. Não obstante, sempre que pude, 

absorvi um pouco da experiência de cada um deles, enquanto pessoas e 

profissionais. 

Para as crianças e jovens, é crucial sentirem que a escola não se resume 

a meras aulas e testes, mas que também estão incluídos numa comunidade que, 

antes de querer os seus bons resultados, quer o seu bem estar e a sua felicidade. 

Neste âmbito, sempre tentei promover o bom relacionamento com os alunos nos 

corredores, no bar e nas aulas. Tentei ser uma voz amiga, pois é necessário que 

quando estão na escola, se sintam em casa. 
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4.2.1.4. Integração na comunidade educativa suportada pelo PC e a moleta 

constante do NE 

“Uma comunidade prática existe na medida em que todos partilham um 

determinado conjunto de vivências envoltos num processo de aprendizagem.” 

(O'Sullivan, 2007, p.11) 

De facto, quando nos sentimos apoiados por alguém na nossa vida, 

parece que estamos mais preparados para enfrentar novos desafios ou 

problemas. Foi precisamente isso que eu senti desde o início, por estar 

constantemente suportado pelo PC e pelo meu NE. Logo na primeiro contacto 

que tive com o PC, ele fez questão de nos fazer uma visita guiada a toda a 

escola, apresentando-nos também a alguns professores e funcionários, o que de 

certa forma quebrou logo algum gelo na socialização inicial. 

 O'Sullivan (2007) elenca 4 passos no ciclo de uma comunidade de prática, 

sendo elas (i) incluir interações em que os participantes se ouçam uns aos 

outros; (ii) ensinar aos participantes o porquê das suas ações; (iii) construir um 

leque teórico em que os professores adquiram conhecimento, capacidade de 

liderança e monitorização, e por último (iv) habilitar os participantes a antecipar 

o seu futuro quanto à profissão. O PC cumpriu com todas estas premissas ao 

proporcionar reuniões constantes no NE e também no grupo de EF, refletindo 

em conjunto sobre a nossa ação e aspetos a melhorar. Também forneceu 

ferramentas como livros e o Moodle da escola para que refinasse 

conhecimentos, ao mesmo tempo que adquiria capacidade de liderança e 

controlo da turma, pois desde o início do ano letivo que assumi o processo de 

ensino e aprendizagem por inteiro. Em relação ao ponto (iv), o PC sempre teve 

um diálogo aberto connosco em relação ao futuro difícil para a carreira docente. 

Alertou-nos para as dificuldades de colocação nos próximos anos e incentivou a 

procurar alternativas tais como academias ou desporto para a terceira idade. 

“Uma outra reflexão floresceu em conversa final com o PC, NE e o professor de 
zumba. Fiquei alerta para as dificuldades que vou atravessar num curto prazo na 

carreira docente, pelo que a análise de caminhos alternativos se tem que tornar cada 
vez mais uma realidade, como por exemplo os ginásios. Por muito que goste da 

educação, a verdade é que as listas estão saturadas e a incerteza andará de braço 
dado comigo.” 

(DB, 22 de fevereiro de 2020) 



128 
 

Para compreender toda a dinâmica inerente à organização escolar, o PC 

fez questão que participasse sempre em todas as reuniões, quer de grupo quer 

de departamento. Sendo ele coordenador tanto de um como de outro, também 

nos ia fazendo chegar informações de como se desenrolam as reuniões do 

conselho pedagógico. Em adição, fomos debatendo alguns dos conteúdos 

abordados, como os moldes da avaliação das disciplinas do nosso 

departamento. 

Durante todo o EP, mantive uma ligação muito forte com os meus dois 

colegas do NE. O'Sullivan (2007) refere que possuir problemas profissionais 

idênticos leva ao estabelecimento de uma comunidade de aprendizagem, o que 

me leva a afirmar que o meu NE foi um destes casos. A minha integração acabou 

por se tornar mais fácil por ter sido feita em grupo, pois ter pessoas do meu lado 

que partilharam os mesmos interesses e objetivos foi um fator determinante 

nesse processo. Em todos os eventos que participei no âmbito escolar, também 

os meus colegas estavam presentes e ajudamo-nos mutuamente nas tarefas. O 

facto de ter enfrentado todo o impacto inicial com eles, desde o estabelecimento 

de relações na escola até às dificuldades adjacentes à PP, fez com que me 

inserisse de forma mais eficiente na comunidade escolar. A reflexão conjunta 

que fizemos diariamente sobre o desenrolar do EP transmitiu-me mais 

estabilidade emocional, por saber que eramos um grupo unido a partilhar as 

mesmas consternações e focados em resolve-las a todas.  
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

Findo este ano letivo de vivências únicas que nunca mais esquecerei, 

sinto que algo ficou incompleto. O maldito vírus, fez com que deixasse de ter 

contacto pessoal com os meus alunos e não sei se os voltarei a ver num futuro 

próximo, talvez numa visita à minha EC. Mesmo assim, a experiência do ensino 

à distância também enriqueceu o meu percurso e fomentou a minha capacidade 

de adaptação e resiliência. Enfim, não sei quais eram as probabilidades de 

enfrentar uma situação destas, mas sei que o meu EP ficará ainda mais marcado 

devido a estas circunstâncias especiais. 

Acabo também por concluir que onde me sinto verdadeiramente feliz é no 

terreno. Por entre o stress do dia a dia e todo o trabalho de planeamento, as 

aulas e as relações interpessoais é que davam sentido à minha ação. À 

semelhança de quando era aluno, ainda vejo a Educação Física como algo 

fascinante, em que a aprendizagem vive em comunhão com a fruição e o prazer 

de praticar desporto. Onde se exulta cada golo e as pequenas conquistas 

transmitem uma realização imensa. Onde os nossos parceiros da vida, são 

também os do jogo e onde inconscientemente nos tornámos parte de um todo, 

assumindo valores de altruísmo e lealdade. 

Estes foram os pilares que tentei transmitir aos alunos que tive em mãos, 

concorrendo para que gostem cada vez mais das aulas de EF e 

consequentemente, privilegiem a atividade física nos seus hábitos de vida. 

Considero que fui um docente muito preocupado em que os alunos tenham um 

comportamento motor adequado às técnicas de cada modalidade. Insisti 

bastante no refinamento dos padrões de movimento que levam a melhorias no 

desempenho e, no conto geral, penso que isso contribuiu imenso para a 

aprendizagem dos alunos. Não tenho dúvidas que a qualidade do professor se 

reflete na aprendizagem, pois um conhecimento profundo da matéria e 

estratégias de ensino eficazes concorrem para uma maior absorção dos 

conteúdos lecionados. 

Tenho muito a agradecer aos meus colegas do NE, ao PC e ao PO, pois 

foram pessoas que retiraram o melhor de mim em cada momento e tenho a 

certeza que sem eles esta jornada da minha vida tinha sido muito menos 
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fascinante. Para além de colegas excecionais de trabalho, sinto que ganhei 

amizades a levar para a vida. Também a restante comunidade da EC e os meus 

alunos foram agentes essenciais na minha integração. Irei para sempre recordar 

esta escola que fará parte de mim eternamente. 

O futuro é incerto e desanimador na área da docência, contudo, este é e 

será sempre o meu grande sonho e objetivo. Por enquanto, não tenho outros 

planos, mas ande por onde andar e faça o que fizer o que eu quero mesmo é ser 

professor de Educação Física!  
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Anexo 1 - Unidade didática de Futsal 

Aula 43 Aula 44 e 45 Aula 46 Aula 47 e 48 Aula 49 Aula 50 e 51

06/mar/20 10/mar/20 13/mar/20 17/mar/20 20/mar/20 24/mar/20

Conteúdos

Habilidades técnicas 

em exercícios 

critério. Situação de 

jogo 

Trabalho por pares 

na introdução de 

ações técnicas. 

Torneio 

interequipas (jogo)

Racionalidade nas 

ações que se 

tomam tanto 

ofensivas como 

defensivas

Exercitação dos 

conteúdos 

abordados em 

situação de jogos 

reduzidos e jogo

Exercícios de 

finalização sem e 

com oposição; 

Jogos de posse de 

bola e transições

Maioritariamente 

torneio 

GR+4X4+GR 

interequipas misto

Ações Técnicas

Condução de bola AD/I E E E E AS

Passe/receção AD/I E E E C AS

Remate AD/I E E E E AS

Finta AD I E E E AS

Cabeceamento AD I E E E AS

Desarme AD I E E E AS

Interceção AD I E E E AS

Acões Táticas

Penetração AD/I E E E E AS

Cobertura ofensiva AD I E E C AS

Mobilidade AD I E E E AS

Espaço AD I E E AS

Contenção AD I E E C AS

Cobertura defensiva AD I E E C AS

Equilíbrio AD I E E AS

Conceentração AD I E E AS

Jofo GR+4X4+GR AD/I E E E E AS

I/E E E E E E

Principais regras
Sinalética dos 

árbitros
Principais regras

Valores do 

desporto

Principais 

competições
Competitividade

I/E E E E E E

Resistência aérobia Resistência aérobia Resistência aérobia Força
Velocidade de 

reação
Velocidade

I E E E E E
Autonomia/Coopera

ção
Superação Espírito de equipa Fair play/respeito Lealdade Entreajuda

Funções didáticas: AD - Avaliação diagnóstica; I - introdução; E - Exercitação; C - Consolidação; AS - Avaliação sumativa

Princípios 

ofensivos

Princípios 

defensivos

Espaço

Turma

Tempo de aula

Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Sobreira (1/2 ou 1/3) e campo exterior

10ºAeB (28 alunos)

Aulas de 100' (80' útil) e aulas de 50' (40' útil)

Conceitos psicossociais

Aulas

Cultura Desportiva

Capacidades Motoras
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Anexo 2 - Estrutura do plano de aula 
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Anexo 3 - Grelha de observação de aula 
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Anexo 4 - Cartão de tarefas Natação 
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Anexo 5 - Tabela do torneio de Badminton 

 

1º Rotaçao 2' 1º Rotação 2' 1º Rotação 2' 1º Rotação 2'

nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos 1

1 2 6 7 11 12 16 17 2

3 4 8 9 13 14 18 19 3

4

5

2º Rotação 2' 2º Rotação 2' 2º Rotação 2' 2º Rotação 2' 6

7

nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos 8

1 5 6 10 11 15 16 20 9

2 3 7 8 12 13 17 18 10

11

12

3º Rotação 2' 3º Rotação 2' 3º Rotação 2' 3º Rotação 2' 13

14

nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos 15

1 4 6 9 11 14 16 19 16

2 5 7 10 12 15 17 20 17

18

19

4º Rotação 2' 4º Rotação 2' 4º Rotação 2' 4º Rotação 2' 20

nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos

1 3 6 8 11 13 16 18

4 5 9 10 14 15 19 20

5º Rotação 2' 5º Rotação 2' 5º Rotação 2' 5º Rotação 2'

nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos nº Pontos

2 4 7 9 12 14 17 19

3 5 8 10 13 15 18 20

1º 1º 1º 1º

2º 2º 2º 2º

3º 3º 3º 3º

4º 4º 4º 4º

5º 5º 5º 5º

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

*secretário quem não joga

Árbitro: 9

Árbitro: 6

Árbitro: 7

Árbitro: 8 Árbitro: 18

Árbitro: 19

Árbitro: 20

Árbitro: 11

Árbitro: 12

Árbitro: 13

Árbitro: 14

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Totais

Pontos
Nº

Árbitro: 5

Árbitro: 4

Árbitro: 3

Árbitro: 2

Árbitro: 1

Árbitro: 10 Árbitro: 15

Árbitro: 16

Árbitro: 17
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Anexo 6 - Classificação de Orientação 
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Anexo 7 - Tabela do torneio de Basquetebol 
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Anexo 8 - Cartão de tarefas Atletismo 
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Anexo 9 - Unidade Didática Covid-19 
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Anexo 10 - Ficha formativa de ginástica 
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Anexo 11 - Classificação da entrega de vídeos de treino funcional 
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Anexo 12 - Tarefa dos passos 
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Anexo 13 - Classificação da tarefa dos passos 
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Anexo 14 - Teste de conhecimentos no Microsoft Forms 
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Anexo 15 - Exemplo de grelha para Avaliação diagnóstica e sumativa 
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Anexo 16 - Exemplo de ficha de avaliação formativa 

 


