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Resumo 

 

 O principal propósito deste estudo foi o de analisar a instrução de 

estudantes-estagiários de Educação Física no final do estágio pedagógico em 

duas componentes, os feedbacks ministrados durante a prática dos alunos e as 

componentes críticas utilizadas durante as aulas. Nos feedbacks foram 

analisadas duas dimensões: objectivo e a direcção (adaptado de Batista, 

2009), bem como a conjugação das duas dimensões. Relativamente às 

componentes críticas foram comparadas as componentes previstas nos planos 

de aula e as utilizadas efectivamente durante a aula pelos estudantes 

estagiários. O corpus do estudo foi as transcrições integrais da instrução 

transmitida durante a parte fundamental de 6 aulas de atletismo, sendo que o 

conteúdo que foi objecto de análise foi os feedbacks. Estas aulas foram 

leccionadas, no final do ano lectivo, por 6 estudantes estagiários da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto do ano lectivo 2008/2009. Os resultados 

obtidos, na análise da dimensão objectivo, indicaram que houve um predomínio 

geral dos feedbacks prescritivos e em alguns casos de feedbacks de chamada 

de atenção. Relativamente à análise da dimensão direcção, os resultados 

mostraram que houve uma clara predominância dos feedbacks de carácter 

individual. Relativamente às componentes críticas os estudantes-estagiários 

não utilizam a totalidade as componentes críticas previstas e quando utilizam 

tendem a alterar o conteúdo planeado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INSTRUÇÃO; FEEDBACKS; ESTUDANTES 

ESTAGIÁRIOS; COMPONENTES CRÍTICAS; ESTÁGIO PEDAGÓGICO. 
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Abstract 
 

 The main purpose of this study was to analyse the student-teachers 

training of Physical Education at the end of the period of pedagogic training in 

two components, the feedbacks in the course of the practical work of the 

students and the critical ones during the lessons. In the feedbacks two 

dimensions were examined, Objective and the Direction (Batista, 2009, 

adapted), such as the conjugation of these two dimensions. In what regards the 

critical component the fixed components in the lesson plans were compared to 

the components really used in the lessons by the student-teachers. . The study 

fell upon the complete transcription of the directions during the basic part of six 

lessons of athletics, and the feedbacks were the purpose of analyse. These 

lessons were taught at the end of the school year, by six student-teachers of 

Faculdade de Desporto of Universidade do Porto in the 2008-2009 school year. 

After the analyse of the objective dimension the results showed that there was a 

general ascendency of the prescribed feedbacks and, in some cases, drawing 

attention feedbacks. In what the analyse of the dimension of direction concerns, 

the results showed that there was a distinct preponderance of individual type 

feedbacks. Relatively to the critical components the student-teachers don’t use 

the whole fixed ones. And when they do, they have the tendency to change the 

planned content. 

 

Key-words: Instruction; Feedback; Student-Teachers; Critical 

components; Teaching Practice. 
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1. Introdução 

 

 As investigações sobre a eficácia pedagógica no âmbito da Educação 

Física, pese embora com ligeiro atraso, têm percorrido as mesmas etapas do 

ensino geral (Carreiro da Costa, 1995). A partir da década de 70, com o 

desenvolvimento de sistemas de observação e análise sistemática da relação 

pedagógica, a investigação do ensino de Educação Física teve um grande 

incremento. O objectivo era, e ainda é, o de identificar, clarificar e especificar a 

“natureza” das interacções que ocorrem nas aulas de Educação Física 

(Carreiro da Costa, (1995).   

 Os resultados dos estudos permitiram identificar um conjunto de 

variáveis consideradas críticas do processo de ensino-aprendizagem. Este 

processo tende a revelar-se complexo, sendo que o sucesso deriva da 

interligação de um vasto conjunto de variáveis que incluem não só factores 

intrínsecos (a própria matéria de ensino) mas também factores extrínsecos 

(condições) ao processo (Batista, 2009). 

 Dentro das variáveis identificadas a variável de instrução, que se reporta 

ao conjunto de comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do 

professor relativos à transmissão de informação directamente relacionada com 

os objectivos e os conteúdos do ensino, é uma das variáveis que mais 

influencia a eficácia do professor. Deste modo, foi nosso intuito neste estudo 

centrarmo-nos numa componente da instrução mais propriamente no feedback 

(FB) que é uma das variáveis da investigação da eficácia de ensino (Rink, 

2003), e consiste na informação que professor fornece ao aluno, depois de ter 

observado um comportamento. 

 Sendo o feedback uma ferramenta fundamental no processo de ensino – 

aprendizagem importa que este seja especifico, correctivo e congruente com a 

matéria de ensino pois só assim consegue ser eficaz. Além destas variáveis da 

organização do feedback, o FB é clarificado segundo outros critérios, 

nomeadamente o objectivo da intervenção e a sua direcção, que vão ser 

objecto de estudo neste trabalho. Além de visarmos descrever a instrução 

transmitida por estudantes estagiários de Educação Física no término do 

estágio pedagógico, procuramos ainda retirar algumas ilações relativas à 
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eficácia do ensino destes estagiários que estavam a terminar a sua formação 

inicial. 

 De forma complementar, foi também analisado o conhecimento da 

matéria de ensino e o conhecimento pedagógico do conteúdo demonstrado 

pelos estudantes-estagiários. Assim, iremos proceder à análise do conteúdo 

do FB para procurarmos perceber se os estudantes-estagiários fazem 

referência às componentes críticas planeadas (conhecimento da matéria), 

utilizando os termos correctos e de forma compreensível ao aluno tendo em 

conta a inteligibilidade da matéria a ensinar (conhecimento pedagógico de 

conteúdo). 

 Neste trabalho o corpus do estudo foram seis aulas de atletismo, uma 

por cada estagiário. A análise reportou-se aos FB da parte fundamental das 

aulas e da comparação das componentes críticas previstas para as aulas e as 

efectivamente ditas no decurso das mesmas.  

 A análise destes elementos assume-se como um elemento fundamental 

na construção do perfil instrucional do estudante estagiário, o que por sua vez 

nos pode permitir inferir relativamente a possíveis lacunas da formação inicial e 

consequentemente contribuir para possíveis alterações futuras no sentido de a 

melhorar. 

 O presente estudo está estruturado em cinco partes: na primeira parte é 

apresentada uma revisão de literatura acerca da eficácia pedagógica em geral 

e do processo instrucional em particular, em seguida apresentamos os 

objectivos e as hipóteses deste estudo, sendo que de seguida é exposto os 

materiais e métodos utilizados. Posteriormente efectuamos a apresentação de 

resultados e respectiva discussão e por último, apresentamos as conclusões e 

sugestões para futuros estudos. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. A eficácia pedagógica e a instrução 

  

 A eficácia pedagógica da educação física resulta da capacidade do 

professor comunicar com o aluno (Rink, 1996). Por conseguinte os alunos 

quando não realizam uma habilidade de forma apropriada, é devido a dois 

possíveis factos, ou a tarefa não é apropriada ou a instrução não é eficaz 

(Serra, 2001). De realçar ainda que, é na relação que os alunos estabelecem 

com as tarefas de aprendizagem que o professor encontra o verdadeiro 

significado para explicar, questionar e motivar os praticantes, (Mesquita, 1998). 

 A investigação indica que os professores mais experientes se distinguem 

dos inexperientes no domínio das estratégias de comunicação, sendo que a 

clareza da informação e o fornecimento de FB apropriado foram descritos como 

essenciais na eficácia do ensino (Werner e Rink, 1987, cit. por Rosado e 

Mesquita, 2009, p.74). 

 Segundo Rosado e Mesquita (2009) a capacidade de comunicar é um 

dos factores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino das 

actividades físicas e desportivas. Acresce que, independentemente da função, 

da forma e do contexto do momento da instrução, a capacidade de 

comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem é apontado 

como um factor fundamental ao sucesso da intervenção pedagógica. Os 

propósitos da comunicação na relação entre os “actores” do processo de 

ensino-aprendizagem são inúmeros, surgindo a instrução referenciada aos 

conteúdos como o primeiro motivo da sua utilização (Mesquita, 1998). 

 Segundo Rink et al. (1996) cit. por Graça (2001), os professores que 

conhecem bem a matéria que ensinam (conhecimento pedagógico de 

conteúdo), quando possuem competências para fornecer modelos, 

desenvolvendo boas competências pedagógicas e fixando a aprendizagem 

como propósito fundamental para a sua instrução, é possível obter rendimentos 

significativos tanto para alunos de menor como os de maior nível de habilidade. 

 O conhecimento pedagógico de conteúdo é muito importante no 

processo de instrução. Esta categoria particular de conhecimento, emergente 
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das transformações que o professor realiza no conteúdo da sua disciplina com 

o propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para os alunos 

(Shulman, 1986, cit. por Graça, 2001). 

 Em termos genéricos podemos considerar que os processos de 

comunicação envolvem a transferência e a compreensão de significados entre 

pessoas, assumindo diversas funções: a função de informação (instrução para 

facilitar as aprendizagens), de controlo (e.g. controlo do comportamento dos 

atletas) e de motivação (e.g. expressão de satisfação) (Rosado e Mesquita, 

2008).  

 Ao nos reportarmos à dimensão instrução, no contexto do processo de 

ensino-aprendizagem, constatamos que esta tem sido alvo de vários estudos. 

Entre muitos, Siedentop (1991) definiu a instrução como o conjunto de 

comportamentos de ensino, que fazem parte do reportório do professor 

relativos à transmissão de informação directamente relacionada com os 

objectivos e os conteúdos do ensino, acrescentando o de comunicar as 

informações pertinentes nos momentos oportunos. 

 Para autores como Silverman (1994) a instrução é considerada a 

“chave” da estruturação e modificação das situações de aprendizagem, no 

sentido de proporcionar a própria aprendizagem. A autora, refere-se a 

comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do professor e que 

permite transmitir informação directamente relacionada com os objectivos e os 

conteúdos de ensino.  

 A instrução, como estratégia de ensino que é, reveste-se de formas 

diferenciadas nomeadamente a comunicação verbal (e.g. palavras chave) e a 

comunicação não verbal (e.g., demonstração). Dentro deste quadro, Mesquita 

(1998) refere que a estas formas são aplicadas estratégias de modelação da 

informação, quer seja antes, durante ou após a execução motora. Permitindo, 

assim, a sistematização da informação e o acesso a uma fonte rica de 

informação relativamente à tarefa, facilitando ao aluno a representação mental 

do comportamento desejado, aumentando, assim, a possibilidade de uma 

performance correcta (Laguna, 1996, cit. por Serra, 2001, p.10).  

Nas situações de instrução a informação é emitida usualmente em 

referência a três momentos: antes da prática recorrendo-se a prelecções, 

apresentação da tarefa, explicações e demonstrações; durante a prática 
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através da emissão de FBs e após a prática pela análise referenciada à prática 

desenvolvida (Siedentop, 1991). Assim, a capacidade de conciliar a 

especificidade do conhecimento com as várias estratégias de ensino e o 

recurso a técnicas específicas de apresentação do conteúdo, constituem 

aspectos determinantes para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem 

(Harari et al.,1995, cit. por Mesquita, 1998, p.57). 

A investigação mostrou que a clareza da informação emitida e a 

emissão de FBs são variáveis preditivas da ocorrência de sucesso nas 

aprendizagens, desde que seja respeitada a solução de compromisso entre a 

qualidade e a quantidade da informação proferida (Werner e Rink, 1987, 

Silverman et al., 1993, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.74). 

 

2.2. O Feedback pedagógico 

  

 Ao nível da investigação sobre a eficácia do ensino o FB surge como 

uma das variáveis que mais influencia a eficácia do ensino. Este assume-se 

como uma etapa básica que garante a qualidade de informação dentro da 

Instrução, sendo que a 2ª etapa, a fase de controlo de qualidade da informação 

anteriormente dada pelo professor (Rosado e Mesquita, 2009).  

 Sarmento (1993) refere que o FB é uma informação de retorno em 

função de um comportamento observado. Já Fishman & Tobey, (1978), cit. por 

Rosado & Mesquita, (2009, p.82), considera que é o comportamento do 

professor de reacção à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por 

objectivo modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade, Piéron (1999) no quadro da Educação Física refere que, o FB pode 

ser definido como uma informação proporcionada ao aluno para o ajudar a 

repetir comportamentos motores adequados, eliminar comportamentos 

incorrectos e conseguir os resultados previstos. 

 Segundo Rink (1993), o FB tem sido pensado como fonte de detecção 

de erros, como fonte de reforço e motivação para o estudante, logo uma fonte 

de informação que os alunos recebem acerca da sua performance.  

 O protagonismo assumido pelo FB, relativamente às outras formas de 

intervenção do professor/treinador, encontra explicação no facto de este se 
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situar no fundamento de dois processos complementares: a aprendizagem e o 

ensino, que se materializa na funcionalidade que lhe é conferida, isto é, serve 

de fonte de informação complementar e meio de motivação para a 

aprendizagem (Piéron, 1985) 

 Segundo a Rink (1993), o FB é a informação que o estudante recebe de 

uma performance, sendo tradicionalmente classificado em duas grandes 

categorias: conhecimento do resultado (CR) e conhecimento da performance 

(CP). 

 As duas categorias referem-se à informação apresentada sobre o 

resultado do desempenho de uma habilidade, neste caso o CR, ou sobre o 

sucesso de uma acção em relação ao objectivo. O CP está relacionado com o 

padrão do movimento produzido, isto é, relaciona-se com a informação 

centrada na execução dos movimentos (Arnold, 1981, cit por Rosado & 

Mesquita, 2009, p.82). 

 A pertinência destas duas categorias varia em função das 

particularidades dos movimentos. Constata-se que o CP é particularmente 

benéfico na execução de movimentos que não permitem a sua visualização por 

parte do praticante e ainda nas habilidades em que é fácil determinar o 

resultado obtido, mas em que a coordenação de movimentos corporais é 

complexa (Magill, 1994). Enquanto o recurso ao FB CR é particularmente 

vantajoso nas tarefas com várias possibilidades de solução e cuja realização 

das acções está dependente da intervenção dos colegas e dos adversários. 

 Só recentemente a investigação tem direccionado especial atenção a 

estas duas categorias, em estudos como Wulf e Shea (2004), Magill (1994) e 

Tertuliano et. al (2007), sendo que apesar de, por definição, as duas formas de 

informação serem de fontes distintas, algumas pesquisas mostram que elas 

têm as funções compatíveis no que se refere à aprendizagem motora (Kortus, 

1998, cit. por Tertuliano et. al., 2007, p.329), ou seja, os mecanismos de CR e 

CP são os mesmos, o que difere são os diferentes aspectos da resposta a que 

a informação se refere. O CR, porque é uma variável mais fácil de ser 

controlada, costuma ser o factor mais utilizado em pesquisas, o que acaba por 

fornecer maior fidedignidade aos resultados. Foram vários os estudos (e.g., 

Magill, 1994; Chambers e Vickers, 2006, Pereira, 2009 e Tertuliano et. al, 2007) 

que abordaram este tema, e concluíram que uma menor frequência de CR é 
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melhor para a aprendizagem, mais especificamente quando são aplicados os 

testes de transferência e retenção, que são tão importantes à aprendizagem.  

 Estas evidências vieram contradizer as afirmações finais dos primeiros 

estudos que indicavam que se deve dar o máximo de FB possível para que a 

aprendizagem ocorra. Neste momento está provado que um número menor de 

CR é necessário para que a aprendizagem ocorra, pois se a quantidade for 

excessiva, os alunos tendem a não desenvolver mecanismos internos de 

detecção e correcção de erros, isto é, tendem a não desenvolver o FB 

intrínseco que é essencial à aprendizagem. Segundo Rosado e Mesquita 

(2009) os FBs intrínsecos, são as informações sensoriais disponíveis durante 

ou após a realização de uma habilidade, fazendo parte da sua própria situação 

de desempenho que ocorre naturalmente, ou seja, é a informação captada 

pelos órgãos sensoriais que, de certa forma, avaliam a execução da acção. 

Este mecanismo revela-se essencial à aprendizagem. 

 Num momento inicial da aprendizagem das habilidades ou mesmo 

quando a dificuldade da tarefa é maior, os alunos podem precisar de FB mais 

frequentemente, que quando a habilidade é desenvolvida. Já no 

desenvolvimento da habilidade por parte dos alunos o FB deve ser mais 

reduzido de forma a encorajar os alunos a detectar e a corrigir os seus próprios 

erros (Wulf, Shea, & Matschiner, 1998, cit. por Williams & Hodges, 2004, 

p.644). 

  

2.2.1. Importância do FB pedagógico no ensino da Educação 

Física 

 

 Tradicionalmente considera-se que o FB pedagógico tem uma dupla 

influência (positiva e negativa) e um duplo papel na aprendizagem das 

habilidades. (Magill, 1994). 

 Ultimamente tem sido dada especial importância a esta variável, pois é 

apontada, juntamente com o empenho motor, como uma das duas variáveis 

com maior valor preditivo sobre os ganhos da aprendizagem, (Carreiro da 

Costa, (1988); Graça, (1991); Rodrigues, (1995); cit por Mesquita, (1998) p.65). 

O FB tem sido tratado como a informação ministrada pelo professor ao aluno 

com o fim de ser permitido a este comparar a sua prestação nesse momento 
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com o modelo proposto (Ribeiro 2008). 

 A investigação centrada na análise do ensino, colocou desde as 

primeiras investigações, o FB como uma das estratégias instrucionais decisivas 

para a obtenção de eficácia pedagógica (Reid et. al, 2007, cit. por Pereira, 

2009, p.31), contudo nem sempre os resultados dos estudos realizados 

contribuíram para o esclarecimento da importância apontada (Piéron & 

Graham, 1984; Carreiro da Costa, 1988; cit. por Mesquita 1998, p.65). 

Relativamente à Educação Física a identificação do FB pedagógico dos 

professores de Educação Física foi desde cedo assinada pelos estudos como 

uma variável crítica na aprendizagem das habilidades motoras. Sendo que esta 

faz parte de um conjunto de variáveis da investigação acerca da eficácia de 

ensino. (Rink 2003). 

 Rosado e Mesquita (2009) (p.86), citam igualmente outros estudos como 

os de Piéron, (1982), Yerg e Twardy, (1982), Graham et al., (1983), Philips & 

Carlisle, (1983), Piéron, (1983), Carreiro da Costa, (1988) onde existiram 

alguns ganhos de aprendizagem, todavia não eram acompanhados de 

significado estatístico. 

 Por sua vez Magill (1994), na recolha que se efectuou de trabalhos que 

apontavam para a existência de alturas diferentes onde a escolha de usar o FB 

poderia influenciar a aprendizagem. Reforçou a ideia que o FB é realmente 

necessário para haver aprendizagem, contudo podem ocorrer situações em 

que isto não acontece, podendo mesmo revelar-se prejudicial.  

 Segundo a mesma autora, podem ocorrer quatro relações distintas entre 

o FB e a aprendizagem motora: (1) o FB ser necessário para a aprendizagem 

das habilidades; (2) O FB é desnecessário para a aprendizagem; (3) O FB 

como forma de aumentar a aprendizagem de uma habilidade e (4) e o FB como 

forma de impedir a aprendizagem da habilidade. 

 Já anteriormente, Newell, (1974), estabeleceu em relação entre o FB e a 

aprendizagem dizendo que este é essencial à aprendizagem, isto quando o 

aluno não tem conhecimento anterior sobre a relação entre o objectivo de uma 

acção e o movimento que é preciso para o atingir. Em contraponto outro estudo 

de Magill, Chamberlin e Hall (1991), indicaram que existem situações onde os 

alunos podem aprender habilidades sem a ajuda de FB, por exemplo quando a 

instrução é adequada ou quando existe uma boa demonstração da parte do 
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professor, que na óptica dos autores torna o FB desnecessário. A par disto 

constataram também que existem certas habilidades que produzem um FB 

intrínseco que por si só pode permitir a aprendizagem, não sendo necessário o 

FB extrínseco. Noutro estudo, Stelmandi (1970), demonstrou que de facto 

existem habilidades que podem ser aprendidas até um certo ponto sem a ajuda 

do FB, contudo para atingir um nível superior de performance este deve ser 

fornecido ao aluno. Wallace e Hagler (1979), atestaram que não se obtém com 

todos os FBs o mesmo padrão em termos da melhoria de aprendizagem, esta 

está dependente da influência que consegue ter junto aos alunos. Neste 

entendimento sugere-se que a influência do FB só acontece se houver uma 

base que conduza a alteração de alguma característica que permita a melhoria. 

Por outro lado Buekes, Magill e Hall (1992), comprovaram que quando o FB de 

CR é errado afecta negativamente a aprendizagem. Por fim Winstein e Schmidt 

(1990) atestaram que o FB quando pelo contrário o fornecimento sistemático 

pode criar uma dependência no aluno conduzindo a uma deterioração da 

aprendizagem e da performance. Pelo contrário o fornecer o FB menos 

frequentemente, encoraja o aluno a usar o FB intrínseco e a basear a sua 

performance na fonte de informação inerente da habilidade em vez da 

informação apresentada externamente pelo professor, o que pode conduzir a 

níveis superiores de performance. 

 Parece assim evidente que existem habilidades que não precisam de FB 

externo sistemáticos, e também existem habilidades no qual uma menor 

quantidade de FB é mais produtivo para a aprendizagem, sendo o que 

realmente interessa no processo instrucional do aluno é ser capaz de 

determinar qual, quando e como fornecer o FB.  

 Neste quadro e, segundo Magill (1994), devemos avaliar as habilidades 

e as reacções dos alunos de forma a determinar o tipo de intervenção 

necessária. Importa assim percepcionar se o aluno é capaz de detectar a 

importância do FB intrínseco, se é necessário um FB com conhecimento de 

resultado, ou se pelo contrário importa fornecer um de performance, ou se a 

própria habilidade fornece ao aluno o FB intrínseco necessário para que este 

possa aprender sem a necessidade do FB do professor.  

 Complementarmente o professor deve dominar o conteúdo a leccionar, 

de forma a conseguir fornecer o FB adequado no momento certo, para não 
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indicar um FB errado, deve ainda, variar a forma bem como ter em atenção a 

frequência que o administra de acordo com as características já referenciadas. 

 Por fim, o professor deve ainda avaliar o significado do FB, isto é, qual o 

efeito que este produz no aluno. A procura da informação mais eficaz tendo em 

conta a avaliação dos alunos que é critica, pois só a sua adequação contribui 

para facilitar a aprendizagem das habilidades e consequentemente do 

significado que cada aluno atribui ao FB.  

  

2.2.2. Observação, reacção e prescrição do FB pedagógico 

 

 Os estudos realizados neste âmbito da intervenção pedagógica indicam-

nos que uma das grandes dificuldades dos professores está no serem capazes 

de diagnosticarem as insuficiências dos praticantes. As causas são várias 

sendo que é usual residirem na falta domínio do conteúdo pelo professor. As 

habilidades motoras fornecem, inerentemente um FB intrínseco à tarefa e o 

provimento regular do FB pode gerar dependência no aluno, fazendo com que 

ocorra uma deterioração da sua performance quando o FB não é fornecido e 

ainda o timing do FB (Maggil, 1993; Schmidt, 1991; Lee, 1999, cit. por Rosado 

e Mesquita, 2009, p.87). 

 Para além das questões relacionadas com as dificuldades da emissão 

de FB, bem como do momento oportuno de se transmitir outras questões se 

colocam uma determinada sequência de acção que conduza à emissão do FB. 

Neste sentido, Piéron e Delmelle (1982, cit. por Serra, 2001, p. 21), 

apresentaram uma sequência de comportamentos que a cumprir, funcionam 

como garantia de um FB pedagógico. Deste modo se os 5 passos forem 

respeitados formam o cumprimento de um ciclo perfeito da emissão de um FB: 

(1) Observação e identificação do erro na prestação; (2) Tomada de decisão 

(reagir ou não reagir, se reagir, encorajar ou informar); (3) Prescrição de Fb 

pedagógico informativo; (4) Observação das mudanças no comportamento 

motor do aluno; (5) eventual observação de uma nova tentativa de gesto e 

ocorrência de um novo fb pedagógico.  

 Deste ciclo importa evidenciar que o FB começa na observação e só 

termina após a observação da reacção do aluno às indicações (FB) do 

professor. Que usualmente é designado o “fecho do ciclo do FB”, o qual, por 
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sua vez, pode conduzir à emissão de outro FB. 

 Dentro desta linha de entendimentos podemos também referir Hoffman 

(1983, cit. por Piéron, 1999, p.122), que apresentou um modelo próprio 

relativamente ao ciclo do FB: 1º Observa a prestação do aluno e compara-la 

com a prestação desejada, obtendo a diferença entre elas; 2º Tomada de 

decisão relativamente a reagir ou não reagir quando se constata uma 

diferença; 3º Decidir qual o tipo de FB a emitir. Aqui, o professor, se decidir 

reagir, tem de eleger entre uma intervenção que facilite uma informação 

específica, ou simplesmente dar um reforço para animar o aluno no desejo de 

participar e repetir o gesto, a técnica ou a habilidade motora em questão.  

 Nestes dois modelos podemos reparar que para o FB resultar, deverá 

haver após o comportamento do aluno uma selecção e um processamento da 

informação importante, que é recolhida durante uma observação formal ou 

informal, envolvendo não só a análise da resposta motora do aluno, mas 

também do ambiente em que ela se desenvolve. (Rosado & Mesquita, 2009) 

 Para Piéron, (1988, cit. por Serra, 2001, p. 24, a primeira etapa para 

determinar a qualidade de reacção à performance do aluno é a capacidade do 

professor de observar o aluno, pois é a partir dela que decide se a execução 

motora é correcta ou não, ou seja, se corresponde ao movimento 

exigido\idealizado pelo professor, para assim puder intervir. 

 A observação da prestação do aluno pertence à primeira parte do 

processo de FB, no qual o professor identifica as diferenças entre a prestação 

real e a ideal. A informação contida na reacção depende em grande medida da 

habilidade do professor para observar e analisar um gesto motor. 

 Para obtermos uma observação eficaz da prestação do aluno, que 

permita detectar erros críticos de execução, Mesquita (1997) propôs que se 

seguisse os seguintes passos: (1) Conhecer o modelo correcto de execução 

(sem saber como se faz não é possível corrigir); (2) Desenvolver a capacidade 

analítica (saber detectar pormenores da execução. Para isso contribui a 

memória visual e a capacidade perceptiva); (3) Desenvolver uma estratégia de 

observação (distinguir o que é fundamental do que é acessório) definindo: 

alvos de observação, critérios de prioridade na observação e as posições de 

observação (de que ângulos é importante observar); (4) Treinar a observação 

através do conhecimento das características de execução e aplicação do 
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movimento, da identificação dos erros e principais causas. 

 Após a observação do comportamento o professor deve decidir reagir ou 

não a essa prestação. A reacção à prestação do aluno envolve 2 fases 

distintas: a fase de diagnóstico e a fase de prescrição. (Hoffman, (1983, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p.84). 

 A fase de diagnóstico consiste na identificação do erro, na reflexão sobre 

a natureza e importância e na identificação das suas causas. Esta fase está 

intimamente dependente de factores que podem condicionar a observação e o 

diagnóstico e determinar a qualidade da intervenção, por exemplo: os factores 

cognitivos (tais como o conhecimento dos elementos críticos da tarefa, dos 

seus erros mais comuns, etc.) e factores perceptivos, nomeadamente as suas 

emoções e sentimentos, o grau de atenção/concentração, velocidade 

perceptiva (Rosado e Mesquita, 2009). 

 Esta fase encontra-se intimamente dependente de factores de âmbito 

cognitivo, que engloba o conhecimento dos elementos críticos da tarefa, dos 

erros mais comuns, o conhecimento do nível dos alunos e os objectivos de 

aprendizagem definidos para essa tarefa, sendo que também está dependente 

das técnicas e estratégias de observação a adoptar para a recolha de 

informação. No que concerne os factores perceptivos, como os factores 

perceptivos também devem ser considerados: as emoções e os sentimentos, o 

grau de atenção/concentração, a velocidade perceptiva, entre outras variáveis, 

também eles podem condicionar a observação e o diagnóstico e determinar a 

qualidade da intervenção (Rosado e Mesquita, 2009). 

 Sendo o diagnóstico fundamental é importante que o professor 

desenvolva a sua capacidade de diagnosticar, isto é, a sua competência de 

analisar o movimento. Que segundo (Beauchamp, 1991, cit. por Serra, 2001, p. 

25), esta é a capacidade analítica que pode ser aprimorada através de um 

treino constante. O mesmo autor apoia que o treino conceptual de análise do 

movimento poderá melhorar essa capacidade, tanto nas habilidades em que o 

professor está mais habituado a ver e a dominar, habituado como em relação 

às novas e às que não domina. 

 Para Harari (1986), (cit. por Piéron (1999) p.123) a habilidade 

diagnóstica exige, ao mesmo tempo, conhecimentos da especialidade e 

experiência prática pessoal. Esta pode adquirir-se mediante uma preparação 
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sistemática durante a formação profissional, embora esta tenderá a melhorar a 

generalizar-se, isto é, transferível de uma especialidade desportiva para outra. 

A melhor forma será assim ter uma preparação que garanta um conhecimento 

geral para todas as habilidades que os professores eventualmente 

leccionaram. No estudo apresentado por Rosado, Sarmento e Piéron (1997, cit. 

por Piéron, 1999, p.124), indicaram que os especialistas de determinada 

modalidade identificavam um maior número de erros (na dita fase de 

diagnóstico), comparando com monitores e estagiários que tendem a obter um 

menor número de erros correctamente identificados, tanto na proporção entre 

erros correctamente identificados, como no total de erros identificados bem 

como também na proporção entre os erros correctamente identificados e os 

incorrectamente identificados. 

 É importante que o observador possua um conjunto de conhecimentos 

específicos sólidos que permitam realizar um diagnóstico fiável e eficaz. Neste 

sentido e segundo Graça (1998), é necessário que o observador possua: (a) 

conhecimento situado dos modelos de referência dos movimentos e 

respectivos aspectos críticos; (b) o conhecimento dos erros e das suas origens; 

e (c) a experiência acumulada na observação de inúmeras execuções de 

praticantes dos diversos níveis de habilidade (Graça, 1998). 

 Durante a observação, o professor procede a um processo de tomada 

de decisão na qual a prestação do aluno é confrontada com o modelo ideal 

definido pelo agente de ensino tendo em conta os objectivos, o nível de prática 

e o resultado do confronto entre o modelo teórico de eficácia e as exigências 

de ensino e aprendizagem. Desta forma resulta uma diferença entre a 

prestação desejada e a efectivamente realizada. Esta diferença implica, de 

imediato, a reflexão acerca da sua natureza e importância, a identificação da 

causa dessa diferença e a prescrição de uma solução, ou seja, a aplicação de 

um FB, uma re–instrução e a apresentação de actividades de aprendizagem 

alternativas. O FB assume assim uma função chave, tanto no ensino como na 

aprendizagem. (Rosado e Mesquita, 2009). 

 Segundo Piéron e Forceille (1983, cit. por Serra, 2001, p.31), reagir à 

prestação corresponde a maior parte das vezes a dois cuidados importantes 

para o professor: a aquisição da habilidade e o reforço psicológico ou 

motivação. O professor representa a fonte exterior da informação (extrínseca) e 
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tem como função ampliar ou suplementar o FB intrínseco que se refere às 

informações captadas pelos órgãos sensoriais, pela própria percepção do 

movimento do próprio aluno ou da própria actividade. 

 Existem professores que ao decidir reagir, que ao não identificarem 

correctamente os erros críticos de uma dada habilidade, ou mesmo ao não 

interpretarem o seu significado, estão assim destinados a cometer muito mais 

facilmente equívocos na hora de entrarem na fase de prescrição 

(Hoffman,1977, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.84). 

 Para haver valor para a aprendizagem, o grau de adequação que é 

exigido no FB resulta da optimização de duas grandes operações: detecção do 

erro e organização do FB. Contudo, podemos assumir que para fornecer um 

FB adequado, o professor tem de entender a habilidade suficientemente bem 

para poder discriminar correctamente a presença ou a ausência de elementos 

das habilidades críticas na performance do aluno. Muitos estudos sugerem que 

a maioria dos professores não tem este tipo de capacidade discriminatória 

(Biscan & Hoffman, 1976; Kniffen, 1986; Wilkinson, 1987; Halverson, 1988, cit. 

por Siedentop, 1991, p. 39). 

 Assim parece que é a qualidade do processo de diagnóstico que vai 

determinar a qualidade da intervenção seguinte. Após a fase de diagnóstico 

vem a fase de prescrição de FB a qual, segundo Rosado e Mesquita (2009) 

envolve a organização do FB ou a indicação de uma actividade motora que 

permita resolver a insuficiência detectada.  

 A prescrição deve centrar-se nos aspectos técnicos ou tácticos 

(componentes críticas), nomeadamente nos aspectos críticos da performance 

destacados durante a informação da tarefa. Relativamente aos aspectos 

críticos, o FB deve ser específico, logo o professor deve procurar acompanhar 

a prática dos alunos, verificando se ela é congruente com os aspectos críticos 

da execução da tarefa (Siedentop, 1991). 

 Importa ainda referir que esta fase pode não corresponder apenas ao FB 

esta pode envolver novas instruções ou alterações ao meio, ou seja, pode ser 

uma manipulação do meio interno (do aluno) ou do meio externo (dos 

contextos, das situações de prática). Neste quadro, Hoffman, (1977, cit. por 

Rosado e Mesquita, 2009 p.85), refere que a fase de prescrição envolve a 

organização de um FB ou a indicação de uma actividade motora que permita 
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resolver a insuficiência apresentada pelo (s) aluno (s).  

  

 

2.2.3. Optimizar a performance dos alunos pelo FB 

  

 É sabido que o que é realmente importante no processo instrucional, é 

saber qual, quando e como fornecemos o FB para que este tenha uma 

influência positiva na aprendizagem dos alunos. Por conseguinte para que isto 

seja favorável o FB deve possuir algumas características (Mesquita, 98):  

 (1) Direccionamento da informação emitida pelo FB para a 

especificidade da tarefa e dos conteúdos alvos de aprendizagem, isto é, deve 

ser específico;  

 (2) Focalização de critérios orientados para a qualidade da execução ou 

para o resultado a obter (conhecimento de performance e/ou conhecimento de 

resultado);  

 (3) Referenciação aos propósitos das tarefas focadas durante a 

prestação (congruência).  

 Já na óptica de um colectivo de autores, e.g. (Van der Mars et. al, 1994, 

Sariscany, Darst & Van Der Mars, 1995, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, 

p.88), para que o FB seja eficaz, este deve ser específico (de forma a reter a 

atenção do aluno na tarefa, desenvolvendo a responsabilidade deste pelas 

tarefas da aula). A habilidade de fornecer um FB especifico de forma correcta 

depende muito da definição de objectivos específicos e\ou gerais, que devem 

ser claros; de conhecimentos de como devem as habilidades serem 

executadas; de uma boa observação e de uma analise das habilidades. O FB 

deve ser correctivo (deve dar ao aluno a informação do que fazer e o que não 

fazer no futuro) e congruente (haver uma relação implícita e explicita entre o 

conteúdo do FB, com o objectivo da tarefa e com as sugestões que professor 

dá para a tarefa, fornecendo informação sobre a performance e resultados que 

estão directamente relacionados com o que foi pedido aos alunos para se 

concentrarem), de forma a induzir no praticante uma maior entrega, 

responsabilização e motivação no cumprimento das tarefas. 

 De acordo com Rosado (1995, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.88), 

a eficácia não seria completa sem as restantes variáveis da organização do FB, 
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tais como o objectivo da intervenção, a forma, o momento, a direcção, o modo 

de distribuição e a quantidade de intervenções, devendo esta organização 

resultar de uma gestão correcta destas variáveis. 

 Estas variáveis são usualmente denominadas de dimensões do FB 

pedagógico, sendo que há muitos estudos que as investigam no sentido de 

determinar a eficácia do FB administrado pelo professor. Piéron e Gonçalves 

(1987, cit. por Ribeiro, 2008, p. 4) apontam as dimensões que são 

merecedoras de especial atenção: a dimensão objectivo/natureza, a dimensão 

forma, a dimensão direcção, a dimensão referencial e a dimensão afectividade. 

 A dimensão objectivo/natureza reporta-se à reacção do professor à 

performance do aluno no sentido de modificar ou reforçar a performance, 

indicando o que tem de melhorar. Esta dimensão é bastante importante porque 

se circunscreve claramente ao conteúdo praticado e incorpora as seguintes 

categorias do FB: FB prescritivo, o descritivo, o avaliativo, o interrogativo e a 

chamada de atenção (Fishman & Tobey, 1978; Piéron, Delmelle, 1982; 

Mesquita et al., 2008 e Hastie, 1999, cit. por Batista et. al, 2009, p.5.) 

 O FB prescritivo reporta-se à prestação do aluno e tem como função 

informar o aluno acerca da forma como deverá realizar a execução seguinte 

ou, ainda, a forma como deveria ter realizado. Este FB ocorre a maior parte das 

vezes na parte inicial da aprendizagem ou quando a tarefa se revela mais difícil 

aquisição para os alunos (Ribeiro, 2008). 

 O FB descritivo que indica ao aluno a sua prestação, informa o aluno da 

forma como executou a habilidade. 

 A investigação sugeriu, no sentido de concretizar a especificidade do FB, 

que existe a necessidade de o praticante receber informação técnica precisa 

acerca daquilo que fez (FBs descritivos) e/ou do que deve fazer para melhorar 

(FBs prescritivos). (Rosado e Mesquita, 2009)  

 O FB avaliativo reporta-se à emissão de um simples juízo ou apreciação 

da execução sem qualquer referência à sua forma. 

 Segundo estudos de Piéron et al. (1997; Piéron et al., 1998, cit. por 

Piéron, 1999, p.138) as proporções do FB avaliativo, representam quase 50 % 

das intervenções do professor. 

 O FB avaliativo simples não proporciona ao aluno mais que uma 

informação mínima sobre a sua prestação. De um ponto de vista didáctico, 
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considera-se que este tipo de intervenção é relativamente pobre pois não 

especifica as mudanças desejadas na prestação do aluno. Por conseguinte, na 

codificação das observações, algumas intervenções são formais, 

nomeadamente “muito bem”, “está bem” ou “bem”, perdendo assim o sentido 

avaliador, transformando-se numa mera rotina (Rosado e Mesquita, 2009). 

 O FB interrogativo corporiza uma interrogação ao aluno acerca da sua 

prestação motora. Este FB pode ser uma excelente forma de motivar os alunos 

para a necessidade de, também eles tratarem a informação que recebem das 

suas próprias execuções (internoceptivas, proprioceptivas e fornecidas pelo 

professor), permitindo o desenvolvimento da capacidade de avaliação das suas 

execuções e facilitando a sua descrição verbal. Trata-se, assim, de envolver o 

aluno ou atleta numa actividade cognitiva de auto-avaliação e auto–correcção. 

(Rosado e Mesquita, 2009). 

 Contudo a sua importância não tem uma correlação com a sua 

utilização, isto segundo os estudos efectuados por Piéron e R. Delmelle, 

(1983); Piéron e V. Delmelle, (1983); Piéron, (1999) que concluíram que as 

intervenções interrogativas apresentam uma frequência claramente menor 

(entre 7,5% e 1,5% das intervenções), comparativamente às restantes.  

 O FB de chamada de atenção no qual o professor procura captar a 

atenção do aluno para a aula e para as actividades.  

 Relativamente à dimensão “Referencial”, esta reporta-se ao tipo de foco 

a que o professor se alude, isto é, comportamento na performance (CP) ou nos 

resultados (CR) (Piéron, 1999).  

 Fishman e Tobey (1977, cit. por Piéron, 1999, p.133) observaram que as 

reacções centravam-se mais nos aspectos gerais do movimento que nos 

componentes específicos ou nos resultados da prestação motora. 

 Já a dimensão “Forma”, corresponde ao canal de comunicação que o 

professor utiliza para transmitir a informação ao aluno, este pode ser: visual, 

auditivo, proprioceptivo ou combinado (Piéron, 1999 e Ribeiro, 2008).  

 A dimensão “Direcção”, refere-se a quem recebe a informação do 

professor: o aluno, o grupo ou toda a turma (Piéron et al., 1985, cit. por Ribeiro 

,2008, p. 5). 

 Segundo Rosado, (1988, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.90) a 

maior parte dos FBs é individual, de forma a garantir a necessária 
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individualização das correcções do professor. No entanto, se os níveis de 

prática são muito idênticos, se são frequentes erros comuns de execução, os 

FBs podem ser dirigidos a um grupo ou a toda a classe. Os FBs dirigidos ao 

grupo constituem, também, uma forma de modelação de comportamentos, isto 

é, utilizar o comportamento de um indivíduo como exemplo para outros o 

reproduzirem. Este tipo de intervenção é particularmente útil no final das 

sessões, nos tempos de transição e nos intervalos de recuperação. 

 Segundo, Arena, (1979); Fishman e Tobey, (1978, Piéron e Devillers, 

1980; Piéron e R.Delmelle, 1983, cit. por Piéron, 1999, p.133); mais de 80% 

das intervenções do professor são dirigidas a um só aluno.  

 Por fim, temos a dimensão “Afectividade”, que se refuta à reacção 

positiva ou negativa do professor à prestação do aluno (Serra, 2001). 

 Por outro lado, algumas evidências mostraram que os professores 

tendem a organizar os seus FBs de forma negativa, isto é, fornecendo uma 

informação centrada nos erros cometidos, no que consideram mal feito, sendo 

muito pouco frequente a reacção ao que foi bem feito. Os FBs não têm que ser, 

necessariamente, negativos, podendo ser, com vantagem, organizados de uma 

maneira positiva, sendo uma estratégia importante no incremento de ambientes 

de aprendizagem favoráveis. (Black & Weiss, 1992; Lacy & Darst, 1985, cit. por 

Rosado e Mesquita, 2009, p. 89). Tal estratégia pode permitir melhorar o clima 

da turma, pelo aumento dos encorajamentos e dos elogios das boas actuações 

dos alunos, bem como possibilitar o reforço do que está a ser realizado 

adequadamente (melhoria do empenhamento e da disciplina), pode ainda 

permitir reforçar os aspectos bem executados por parte dos alunos (Rosado e 

Mesquita, 2009). 

 

 

2.3. Conhecimento pedagógico do conteúdo 

 

 O conhecimento profissional do professor tem sido uma das temáticas 

na qual a pesquisa pedagógica nas áreas da educação e do desporto tem 

investido. Esta pesquisa tem procurado entender como o conhecimento 

profissional do professor está organizado, como se desenvolve, transforma e 

actualiza esse conhecimento em função da experiência e das tarefas da prática 



Revisão da Literatura 

19 

 

profissional. 

 No âmbito da formação de professores, o estudo sobre quais os 

conhecimentos que o professor necessita dominar para poder ensinar tem sido 

uma questão central que tem definido os rumos das investigações nas últimas 

décadas (Shulman, 1987; Grossman, 1990; Graça, 1999; Pacheco & Flores, 

1999, cit. por Ramos et. al, 2008, p.161). 

 Neste quadro de investigação Shulman (1987, cit. por Ramos et al., 

2008, p.162), estabeleceu sete categorias de conhecimento de base para o 

ensino. Estas contemplam o conhecimento do conteúdo, o conhecimento 

pedagógico geral, o conhecimento curricular, o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, o conhecimento dos alunos e de suas características, o 

conhecimento dos contextos educacionais e o conhecimento dos fins 

educacionais (conhecimento dos fins, objectivos e valores educativos). 

 O conhecimento do conteúdo é considerado o conhecimento que está 

relacionado com a matéria ou modalidade que o professor vai ensinar, esta é a 

base da qual emergem as restantes categorias de conhecimento (Shulman, 

1986). Este fornece uma orientação norteada para a planificação do ensino, 

sendo que é através do conteúdo que se delimita o objecto, os objectivos e as 

tarefas.  

 O conhecimento pedagógico geral engloba todos os saberes e 

informações que reflectem o modo como o professor julga que os alunos 

aprendem. A associação destes conhecimentos corporiza os princípios ou 

estratégias de gestão e organização de classe, que por sua vez, são úteis para 

ensinar o conteúdo. Mais especificamente podemos dizer que inclui um corpo 

de conhecimentos, crenças e habilidades gerais relacionadas com o ensino: 

conhecimento e crenças relativas à aprendizagem e aos alunos; um 

conhecimento de princípios gerais de instrução, como o ALT; com um 

conhecimento e habilidades relacionadas com a própria gestão de aula; com 

um conhecimento e crenças acerca das finalidades e propósitos da educação 

(Graça, 1997). 

 Já o conhecimento curricular refere-se ao conhecimento do professor 

para seleccionar e organizar os programas, bem como os meios que dispõe 

para isso, contempla ainda o conhecimento dos programas e de todos os 

recursos de ensino (Shulman, 1986). Segundo Graça (1997), este 
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conhecimento compreende o conhecimento dos meios curriculares disponíveis 

para o ensino da matéria, a sua adequação para os diferentes níveis de ensino, 

a articulação horizontal e vertical dos currículos dessa matéria, ou seja, a 

organização, sequência e conexão de uma matéria num determinado nível e 

entre diversos níveis de escolaridade. 

 Quanto ao conhecimento dos alunos e das suas características este diz 

respeito à necessidade de o professor saber o que os alunos já sabem a 

respeito da matéria a ser ensinada e desse modo, tentar identificar ou antecipar 

possíveis dúvidas dos alunos sobre o tema. É um conhecimento da 

compreensão do que torna um assunto fácil ou difícil, além de ser também um 

conhecimento das concepções e preconcepções que os estudantes de 

diferentes idades e níveis de experiência trazem consigo para a aprendizagem 

desses assuntos (Shulman, 1986) 

 Quanto ao conhecimento dos contextos educacionais este engloba o 

ambiente de trabalho, a região da escola, o nível socioeconómico e as 

características culturais da comunidade, ou seja o professor deve conhecer o 

meio escolar (a cultura e normas da escola e dos grupos disciplinares e outros 

factores que condicionam a instrução). Este conhecimento implica conhecer as 

características da escola, os seus interesses, motivações, expectativas, alunos 

e das comunidades (backgrounds dos alunos e das famílias, características 

facilitadoras e adversas), entre outros (Grossman, 1990; cit. por Graça, 1997 p. 

155). 

 Igualmente importante, é o conhecimento dos valores sociais, dos 

propósitos e bases filosóficas e históricas, neste caso o conhecimento dos fins 

educacionais. Estes conhecimentos acabam por se assumir como concepções 

que se reflectem nos objectivos estabelecidos pelo (a) professor (a) para o 

ensino das matérias concretas (Grossman, 1990 cit. por Graça, 1997, p.154). 

 Por fim, temos o conhecimento pedagógico do conteúdo que é uma 

combinação especial entre conteúdo e pedagogia e é típico do professor. Este 

é a forma de representação e transformação da matéria de ensino que torna 

esta matéria compreensível ao aluno. (Shulman, 1986). Implica ainda registar 

que este conhecimento inclui o conhecimento dos tópicos mais regularmente 

ensinados numa dada área de matéria (e.g. uma dada habilidade), as formas 

mais úteis para representar essas ideias, as analogias, ilustrações, exemplos, 
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explicações e demonstrações. No fundo pode ser considerado as 

transformações que o professor realiza no conteúdo da sua disciplina com a 

finalidade de tornar o ensino mais fácil para os alunos (Graça, 1997).  

 A singularidade do conhecimento pedagógico do conteúdo, em 

comparação com as outras categorias do conhecimento é o que distingue o 

conhecimento do conteúdo de um especialista de uma determinada área e o 

conhecimento de um professor nessa mesma área (Shulman, 1987, cit. por 

Ramos et. al, 2008, p.162). Em situação real de aula, este conhecimento é 

identificado quando o professor altera os conteúdos para enfatizar a 

aprendizagem de uma habilidade particular (Ennis, 1994, cit. por Ramos et. al, 

2008, p.166). 

 O conhecimento pedagógico do conteúdo distingue um corpo de 

conhecimentos típico do professor para o ensino, que combina o conteúdo da 

matéria e a pedagogia na actividade de ensino do professor. O que torna um 

professor “expert” nos padrões de conhecimento pedagógico do conteúdo é a 

forma natural como o professor conduz o processo de ensino e aprendizagem, 

a flexibilidade com que trata o conteúdo e o ajusta ao nível de conhecimento 

dos alunos, bem como a selecção do estilo mais adequado às contingências do 

ambiente (Shulman, (1987, cit. por Ramos, 2008, p.163). 

 Em suma parece evidente que independente da importância que todas 

as categorias de conhecimento assumem, o conhecimento pedagógico de 

conteúdo é extremamente importante à condução do processo de ensino 

aprendizagem. Por conseguinte o professor que domina a matéria de ensino 

mas não a consegue transformar de modo a torná-la compreensível nos alunos 

dificilmente consegue que estes alcancem níveis de aprendizagem 

substanciais. A passagem deste conhecimento aos alunos costuma, no 

contexto de aula, ser de grande importância. Deste modo a definição de 

componentes críticas das tarefas (também denominada de pontos críticos e/ou 

determinantes técnico/tácticas) a forma nos alunos aquando da execução é um 

elemento fulcral à aprendizagem. Saber até que ponto a definição dessas 

componentes e a sua transmissão acontece de forma adequada, é um aspecto 

que importa estudar, sendo que o seu estudo, em contexto de formação inicial 

de professores se reveste de grande importância. 
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3. Objectivos e Hipóteses 

 

3.1 Objectivo geral 

 O objectivo deste estudo é caracterizar a instrução ao nível dos 

Feedbacks, dada por Estudantes Estagiários de Educação Física durante a 

parte fundamental de aulas de Atletismo. 

 

3.2. Objectivo específico 

 Identificar os Feedbacks ministrados pelos Estudantes estagiários na 

parte fundamental de aulas de Atletismo, quanto à sua dimensão objectivo. 

 

 Identificar os Feedbacks ministrados pelos Estudantes Estagiários, na 

parte fundamental de aulas de Atletismo, quanto à sua dimensão direcção. 

 

 Verificar se a direcção do Feedback varia em função dos objectivos.  

 

 Analisar a relação entre as componentes críticas planeadas e as 

efectivamente utilizadas pelos estudantes-estagiários em aulas de atletismo. 

 

3.3. Hipóteses 

 

3.3.1. Hipótese 1 

 Na dimensão objectivo, os estudantes tendem a utilizar, 

maioritariamente, os Feedbacks prescritivos.  

 

3.3.2. Hipótese 2 

 Na dimensão direcção os estudantes estagiários utilizam 

predominantemente os Feedbacks individuais. 

 

 

 

3.3.3. Hipótese 3 

 Os estudantes estagiários alteram a direcção do Feedback em função do 
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objectivo com que o ministram. 

 

3.3.4. Hipótese 4 

 Os estudantes estagiários, aquando da emissão de Feedbacks, utilizam 

de forma específica as componentes críticas planeadas para as aulas de 

Atletismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material e Métodos 

24 

 

4. Material e Métodos 

 

4.1. Grupo de estudo 

  

 Os participantes deste estudo foram seis estagiários (todos do sexo 

feminino) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto do ano lectivo 

2008/2009. Sendo este o primeiro e único ano de estágio. Os estagiários 

pertenciam a diferentes núcleos de estágio de escolas cooperantes situadas na 

região do grande Porto. 

 O corpus do estudo foram os feedbacks transmitidos durante a parte 

fundamental de 6 aulas de atletismo, sendo uma de cada estagiário. 

 Além dos feedbacks, constitui-se como material de análise as 

componentes criticais enunciadas nos planos de aula, em contraponto com as 

mencionadas pelos estagiários sob o formato de feedbacks durante o decurso 

da parte fundamental das aulas objecto de estudo. 

 

4.2. Procedimentos de recolha e de análise 

  

 As aulas foram objecto de gravação, durante o 3º Período do ano lectivo 

de 2008/2009. Foram gravadas em áudio, 5 com a duração de 90 minutos e 1 

com a duração de 45 minutos, sendo objecto de transcrição integral pelos 

estagiários. Para analisarmos as transcrições recorremos à análise da 

instrução durante a prática (feedback) e as categorias relativas ao 

objectivo/natureza e direcção foram adaptadas de um colectivo de autores 

(Fishman e Tobey, 1978; Piéron & Delmelle, 1982; Mesquita et al., 2008 e 

Hastie, 1999, cit. por Batista, 2009, p.6).  
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Quadro 1 – categorias relativas ao feedback pedagógico quanto ao objectivo e à direcção. 

Feedback pedagógico 

 

Objectivo/Natureza 

 

Prescritivo – o professor dá indicações, estabelece uma solução que o aluno deve cumprir.  

� “No momento em que transmite o testemunho, não pode parar, mantém a velocidade…” Estagiário 1 

 

Descritivo - o professor descreve a forma como o aluno executou determinada acção. 

� “Fizeste salto a pés juntos” Estagiário 5 

 

Interrogativo - o professor questiona o praticante acerca do seu desempenho. 

� “O que é que fizeste aqui de errado, André?” Estagiário 5 

   

Positivo avaliativo/encorajamento - o professor avalia de forma positiva o desempenho do aluno e encoraja-

o.   

� “Foi melhor, já foi melhor” Estagiário 1 

  

Negativo avaliativo/reprimenda – o professor avalia de forma negativa o desempenho do aluno, 

desaprovando-o ou punindo-o. 

� “Nada disso!” Estagiário 5 

 

Informação de “atenção” - o professor dá indicações para que o aluno preste atenção. 

� “André, Diogo, estou a falar convosco.” Estagiário 5 

  

Direcção 

Individual – informação transmitida pelo professor dirigida a um único aluno. 

 

Grupo - informação transmitida pelo professor dirigida a dois ou mais alunos.  

 

Turma - informação transmitida pelo professor dirigida a toda a turma. 

 

 Quanto à análise das componentes críticas procedeu-se à análise do 

feedback com o intuito de percepcionarmos as componentes críticas previstas 

no plano de aula foram utilizadas pelo estudante-estagiário no decurso das 

mesmas. Neste sentido consideramos três possibilidades aquando da sua 

análise: 

1. Faz referência específica ao conteúdo específico previsto nas 

componentes críticas; (R) 
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2. Faz referência mas não utiliza os termos pressupostos, isto é, refere o 

conteúdo mas com recurso a outros termos (R/S); 

3. Não faz referência ao conteúdo previsto (NR). 

 

 

4.3. Validade e Fiabilidade 

  

 A validação do conteúdo das transcrições, foi garantida em duas etapas, 

primeira pela revisão do orientador de estágio e posteriormente pelo 

supervisor.Importa ainda referir que as aulas foram objecto de observação por 

ambos orientadores. Relativamente á fiabilidade das codificações foi efectuada 

a percentagens de acordos (intra-notadores) em 2 aulas, o que corresponde a 

cerca de 34% do total de aulas. O valor encontrado foi de 94,95% (207 o 

número de acordos e 11 desacordos). Em complemento e para garantir a 

eliminação de acordos foi ainda calculado o cálculo de K de Cohen o qual 

apresentou valores de 0,90. Ambos os valores se revelaram bastantes 

consistentes, bem acima dos 80%, o que nos garante a fiabilidade do processo 

de codificação.  
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5. Apresentação dos Resultados 

 

5.1. FBs transmitidos pelos estudantes-estagiários durante a parte 

fundamental da aula. 

 

 O quadro 1 representa o número total de FBs por estagiários fornecidos 

aos alunos na parte fundamental de cada aula. 

 

Quadro 2: Número total de FBs por estagiário.  

 Estagiário 1 Estagiário 2 Estagiário 3 Estagiário 4 Estagiário 5 Estagiário 6 

N 173 111 211 159 203 53 

 

 Como podemos observar o número total de FBs pedagógicos 

transmitidos situaram-se entre 211 (estagiário 3) e 111 (estagiário 2), os 

valores do estagiário 6 é multiplicado por 2 visto ser uma aula de 45minutos e 

as outras são de 90 minutos. Os estagiários 1 e 4 apresentam os valores 

intermédios de 173 e de 159 respectivamente. 

 

 

5.2. Análise do FB por dimensões  

 

5.2.1. Dimensão Objectivo 

 

Como podemos verificar no Quadro 2, a categoria de FB prescritivo teve 

maior percentagem de emissão na maior parte dos casos. O estagiário 1 

(53%), o estagiário 2 (41%), o estagiário 5 (40%) e o estagiário 6 (81%) 

emitiram na sua maioria FBs prescritivos como este o confirma. Já os 

estagiários 3 e 4, forneceram na sua maioria FBs de chamada de atenção 

(33% e 40% respectivamente). 
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Quadro 3: Número e percentagem de FBs da dimensão Objectivo 

 Estagiário 1 Estagiário 2 Estagiário 3 Estagiário 4 Estagiário 5 Estagiário 6 

Dimensão 

Objectivo 
N % N % N % N % N % N % 

Prescritivo 92 53 46 41 65 31 50 31 81 40 43 81 

Descritivo 12 7 12 11 9 4 21 13 39 19 3 5 

Positivo 

avaliativo/ 

encorajamento 

22 13 22 20 60 28 11 7 14 7 2 4 

Negativo 

avaliativo/ 

reprimenda 

6 3 2 2 1 1 3 2 14 7 2 4 

Interrogativo 20 12 9 8 7 3 11 7 7 3 0 0 

Chamada de 

atenção 
21 12 20 18 69 33 63 40 48 24 3 6 

 

 A categoria menos utilizada pelos estudantes estagiários foi a categoria 

do FB negativo avaliativo/reprimenda, contudo é de referir que o FB menos 

utilizado pela generalidade dos estagiários foi o interrogativo sendo que o 

estagiário 6 nem sequer o utilizou. 

 Passando a uma análise mais particular de cada estagiário podemos 

dizer que o estudante estagiário 1, tal como o estudante estagiário 2, utilizaram 

com mais frequência o FB prescritivo (53% e 41%) e com menos frequência o 

negativo avaliativo / reprimenda (3% e 2%). 

 Quanto ao estudante estagiário 3, este utilizou com maior frequência o 

FB de chamada de atenção (33%), tal como o estudante estagiário 4 (40%). Da 

mesma forma estes utilizaram com menor regularidade o FB negativo 

avaliativo/reprimenda (1% e 2%). 

 Os estudantes estagiários 5 e 6, tal como os estudantes 1 e 2 

apresentaram um uso do FB prescritivo (40% no caso do 5º), o número 6 teve 

a maior frequência de uso do FB prescritivo nesta investigação apresentando 

uma frequência de 81%. Os dois estagiários também apresentam uma 

frequência menor na mesma categoria de FB, no interrogativo (3% no caso do 

5º) e 0% no caso do 6º, concluindo que não apresentou nenhum FB 

interrogativo durante a parte fundamental da aula. 

  Em síntese ao nível da dimensão objectivo, podemos referir que o FB 

prescritivo é o mais utilizado pelos estagiários, seguido do FB de chamada de 
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atenção, seguido do descritivo e do positivo avaliativo/encorajamento. Em 

contraponto os menos utilizados foram o FB interrogativo (que teve um 

resultado de 0% no estagiário 6) e o negativo avaliativo/reprimenda. 

 

5.2.2. Dimensão Direcção 

 

 No quadro 3 podemos ver representados os FB relativamente à 

direcção, se nela podemos constatar que os FB na sua grande maioria são 

dirigidos individualmente, com percentagens elevadas como 85% (1º), 68% 

(2º), 83% (3º), 99% (4º), 94% (5º) e 55% (6º).  

 

Quadro 4: Número e percentagem de FBs da dimensão direcção  
 Estagiário 1 Estagiário 2 Estagiário 3 Estagiário 4 Estagiário 5 Estagiário 6 

Dimensão 

Direcção 
N % N % N % N % N % N % 

Individual 47 85 76 68 176 83 158 99 191 94 29 55 

Grupo 5 9 23 21 15 7 1 1 7 3 5 9 

Turma 1 6 12 11 20 10 0 0 5 3 19 36 

 

 Como podemos verificar os resultados indiciam uma larga 

predominância do FB individual, o que por sua vez reflecte a raridade do uso 

dos FB s dirigidos ao grupo e à turma. Os casos em que houve maior equilíbrio 

da direcção dos FBs de direcção foram os estagiários 2 e o 6. Mesmo havendo 

algum equilíbrio, no caso do estagiário 2, houve um maior uso do FB individual 

(68%), não obstante as restantes também foram com uso substancial, com 

21% dirigidos ao grupo e 11% para à turma. 

 O estagiário 6, foi aquele que menos se evidenciou o FB dirigido ao 

aluno, optando por dar mais FBs para à turma. Contudo este resultado não 

retira a preponderância do FB individual, visto ter tido maior percentagem 

(55%) do que os dirigidos à turma (36%). 

 De referir ainda o caso do estagiário 4, em que os FB individuais 

representam 99%, durante a parte fundamental apenas deu um FB dirigido ao 

grupo. 
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5.2.3. Dimensão objectivo e direcção 

 

 De seguida procederemos à análise da conjugação dos resultados da 

categoria objectivo e direcção na tentativa de percepcionarmos se a direcção 

do FB se altera em função do objectivo com que este é emitido. 

 

5.2.3.1. Direcção do FB Prescritivo 

 

 Segundo a Figura 1, os FBs prescritivos são na sua grande maioria 

dirigidos a um aluno. Individualmente os casos do estagiário 1 e 5 são os mais 

esclarecedores desta direcção, com números que rondam os 80.  

 
Figura 1 – Direcção dos FBs prescritivos 

 Apenas o estagiário 6 denuncia um número de FBs prescritivos à turma 

similar aos FBs prescritivos individuais, o que nos restantes casos não se 

verifica. 

 

 

5.2.3.2. Direcção do FB Descritivo  

 

 Também nos FBs descritivos existe uma predominância dos FB dirigidos 

a um indivíduo tal como podemos ver na Figura 2, nos casos do estagiário 4 e 

5. 



Apresentação dos Resultados 

31 

 

 
Figura 2 – Análise da direcção dos FBs Descritivos 

 

 De referir, ainda, o equilíbrio nos casos dos estagiários 3 e 6 em que o 

número de FB descritivo dirigido à turma é similar aos dirigidos apenas a um 

aluno. 

 

5.2.3.3. Direcção dos FB Positivo avaliativo / Encorajamento  

 

 Analisando a Figura 3, verificamos que há semelhanças do FB 

prescritivos e descritivos, existe uma grande preponderância da direcção, 

sendo esta individual.  

 

 
Figura 3 – Análise da direcção dos FBs Positivo avaliativo / encorajamento 

  

 No estagiário 3 a predominância do FB individual é mais “gritante”, visto 

este ter apresentando 60 FBs positivo avaliativo/encorajamento e todos eles 

foram direccionados a um aluno de cada vez. 

 De referir apenas o caso dos FBs positivo avaliativos/encorajamento 

dirigidos à turma, que em alguns casos não foram objecto de utilização (1º, 3º, 

4º e 6º estagiário). Do mesmo modo, os dirigidos a um grupo também são 



Apresentação dos Resultados 

32 

 

residuais pois o 1º estagiário forneceu alguns. 

 

5.2.3.4. Direcção do FB Negativo avaliativo / Reprimenda 

 

 Mais uma vez, se verifica que os FB são na sua maioria dirigidos a 

apenas um aluno, como podemos averiguar na Figura 4.  

 

 
Figura 4 – Análise da direcção dos FBs Negativo avaliativo / reprimenda 

 

 Da análise é de destacar o caso do estagiário 5 que foi o que tem o 

maior número de FBs negativos avaliativos / reprimenda, sendo que todos são 

dirigidos a um só aluno (14). 

 De referir os casos dos estagiários 1 e 6 em que o primeiro surge como 

o mesmo número de casos dirigidos a um aluno e ao grupo (3), e no segundo 

caso são individuais e à turma (1). 

 

5.2.3.5. Direcção do FB Interrogativo 

  

 A direcção do FB interrogativo teve, na sua maioria, uma vertente 

individual. No caso do estagiário 1 com 16 casos, o estagiário 3 com 6, o 

estagiário 4 com 11 e o estagiário 5 com 7 casos (Figura 5) 
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Figura 5 – Análise da direcção dos FBs Interrogativos 

 

 Outro dado que é de salientar e acontece pela primeira vez nesta nossa 

análise é o facto do estagiário 2 fornecer mais FBs interrogativos à turma (4) 

que ao grupo (3) e ao aluno individualmente (2). Situação rara e que não tinha 

acontecido durante a análise dos resultados anteriores. 

 De destacar ainda, os resultados do estagiário 6 que não fornece 

qualquer FB interrogativo. 

 

5.2.3.6. Direcção do FB de informação de atenção 

  

 Na Figura 6 podemos observar a direcção do FB de informação de 

atenção fornecida pelos estudantes estagiários. Tal como ocorreu com os 

restantes tipos de FBs, também o de informação de atenção é dirigido 

maioritariamente ao aluno individualmente, e em grande predomínio, como nos 

casos do estagiário 1, 3, 4 e 5 (20, 54, 62 e 42 respectivamente).  

 

 
Figura 6 – Análise da direcção dos FBs de Informação de atenção 

De referir apenas o caso do estagiário 2 que apresentou mais FBs de 

informação de atenção dirigidos a um grupo (10) que a um aluno (9).  
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 É ainda de salientar que, o estagiário 1, 4 e 6 não emitiram FB de 

informação de atenção dirigidos à turma. 

 

 

5.3. Componentes Criticas: Planeadas e referidas 

 

5.3.1. Estagiário 1 

 

 A parte fundamental da aula do estagiário 1, era composta por dois 

exercícios, cada exercício tinha três componentes críticas (Quadro 4). 

 

Quadro 5: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 1 

 C.C Estagiário 1 (R) (R/S) (NR) 

E
xe

rc
íc

io
 

nº
1 

1 “Transmite o testemunho dentro da zona de transmissão”;   X 

2 “Começa a correr logo que o teu colega passe a marca no solo”;  X  

3 
“Mantém o olhar dirigido para a frente durante a recepção do 

testemunho” 
 X  

E
xe

rc
íc

io
 n

º2
 1 

“Transmite o testemunho da mão direita para a esquerda do teu 

colega”; 
  X 

2 
“No momento de recepção do testemunho, mantém o olhar dirigido 

para a frente”; 
 X  

3 “Mantém o M.S. estendido à frente”   X 

 

 Como podemos verificar este referenciou a 2ª e a 3ª componente crítica 

embora de forma não específica: 

 2ª- “(…) só olhas p’ra trás p’ra veres o teu colega a passar a marca de 

referência, e depois olhas p’ra frente para começares a correr (…)“. 

 3ª- “Olha p’ra frente”. 

 No segundo exercício não referiu especificamente duas das 

componentes críticas mas apenas uma e de forma 

2ª- “Olha p’ra frente”.  

 

 

5.3.2. Estagiário 2 

 

 À semelhança do estagiário 1 o estagiário 2, apresentou no seu plano de 
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aula dois exercícios, sendo que considerou muitas componentes críticas para 

cada um. No primeiro tinha oito componentes criticas e no segundo tinha onze 

componentes (Quadro 5). 

 

Quadro 6: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 2  

 C.C. Estagiário 2 (R) (R/S) (NR) 

E
xe

rc
íc

io
 n

º1
 

1 “Penúltimo passo mais longo”   X 

2 “Último passo mais curto” X   

3 “Impulsão para a frente”   X 

4 Chamada rápida e dinâmica”   X 

5 “Eleva a bacia” X   

6 “Eleva o joelho” X   

7 “Eleva os ombros e os M.S.”   X 

8 “Faz peito para o adversário   X 

E
xe

rc
íc

io
 n

º 
2 

1 “Penúltimo passo mais longo”   X 

2 “Último passo mais curto”   X 

3 “Impulsão para a frente”   X 

4 “Chamada rápida e dinâmica”   X 

5 “Eleva a bacia”   X 

6 “Eleva o joelho”  X  

7 “Eleva os ombros e os M.S.”   X 

8 “Faz peito para o adversário”   X 

9 “Junção tardia dos M.I.”   X 

10 “Fecho do tronco e MI”   X 

11 “Engrupa na queda”   X 

 

 No primeiro exercício das oito componentes previstas, fez apenas 

referência directa a três e às restantes não fez qualquer alusão. 

 Relativamente à segunda componente crítica, o estagiário referenciou-a 

e foi específico: 

 “Cátia, a ultima passada é mais curta, (…)”. 

 A quinta componente crítica, também foi repetida pelo estagiário e de 

forma específica: 

 “Elevem a bacia”. 

 Por fim, na sexta componente crítica, o professor estagiário voltou a 

utilizar o conteúdo antecipado, isto é, utilizou os termos planeados: 

  “Eleva os joelhos, eleva os joelhos”. 

 No segundo exercício, o estagiário apenas mencionou a sexta 
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componente crítica, mas de forma não específica, sendo que as restantes não 

foram objecto de abordagem. 

 “Delfina, joelho lá para cima, (…)”. 

 

5.3.3. Estagiário 3 

 

 O plano de aula do estagiário 3, na sua parte fundamental continha 

quatro exercícios, com três a quatro componentes críticas, cada um (Quadro 

6).  

 

Quadro 7: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 3 

 

 C.C. Estagiário 3 (R) (R/S) (N/R) 

E
xe

rc
íc

io
 

nº
1 

1 “Mantém a perna de ataque em extensão.”   X 

2 “Mantém a posição durante 3’  X  

3 “Inclina bem o tronco à frente”  X  

E
xe

rc
íc

io
 

nº
2 

1 “Coordena o movimento dos M.S. com os M.I.”  X  

2 
“Realiza o movimento da perna de passagem direccionado 

pelo joelho.” 
  X 

E
xe

rc
íc

io
 

nº
3 

1 “Perna de ataque em extensão.”  X  
2 “Enrola a barreira.” X   

3 “Procura rápido o chão.”   X 

4 “Mantém o ritmo dos skippings entre as barreiras.”   X 

E
xe

rc
íc

io
 n

º4
 1 “A perna de ataque procura o solo rapidamente.”   X 

2 
”Equilibra o movimento coordenando a acção dos M.S. E 

M.I.” 
  X 

3 
“Realiza o movimento da perna de passagem direccionado 

pelo joelho.” 
  X 

. 

 No primeiro exercício, em que estavam previstas três componentes 

criticas, referenciou directamente a segunda componente critica:  

“(…), mantém a posição durante 3 segundos.”,  

 A terceira componente crítica foi mencionada mas com recurso a formas 

diferenciadas: 

“Baixa o tronco, (…)”. 

 No segundo exercício, referenciou de forma não especifica apenas a 

primeira componente crítica: 
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 “(…) braço contrario à perna de ataque vem para a frente, (…)”. 

 No terceiro exercício, fez referência a uma componente crítica, por 

recurso a outros termos:  

 “(…) perna de ataque esticada, (…)”. 

 Referenciou a segunda componente de forma específica:  

 “(…) daqui estica a perna e enrola a barreira, (…). 

 No quarto exercício, em que estavam previstas três componentes 

críticas não utilizou nenhuma durante a emissão de FBs. 

 

5.3.4. Estagiário 4 

 

 O estagiário 4 que contemplou dois exercícios para a parte fundamental 

da aula planeou 6 componentes críticas para ambos os exercícios (Quadro 7). 

 

Quadro 8: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 4 

 

 C.C. Estagiário 4 (R) (R/S) (NR) 

E
xe

rc
íc

io
 n

º1
 

1 “Elevar rapidamente a coxa da perna livre até à horizontal”  X  

2 “Elevar o braço contrário à perna de impulsão”   X 

3 “Conseguir transpor a fasquia sem a tocar na maior altura possível”   X 

4 “Elevar o braço e manter a posição”   X 

5 “Adoptar a posição de retroversão da bacia”   X 

6 “Trazer ancas para a frente”   X 

E
xe

rc
íc

io
 n

º2
 

1 “Elevar rapidamente a coxa da perna livre até à horizontal”  X  

2 “Elevar o braço contrário à perna de impulsão”   X 

3 “Conseguir transpor a fasquia sem a tocar na maior altura possível”   X 

4 “Elevar o braço e manter a posição”   X 

5 “Adoptar a posição de retroversão da bacia”   X 

6 “Trazer ancas para à frente”   X 

 

 Das 6 componentes do primeiro exercício o estudante estagiário fez 

referência apenas a uma e de uma forma não específica: 

  “É esse o movimento que eu quero, perna lá para cima, certo?” 

 

 Relativamente ao 2º exercício não houve uma referência durante a aula 

a considerar estas componentes críticas previstas. 
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5.3.5. Estagiário 5 

 

 Analisando o Quadro 8, podemos ver que o estagiário 5 planeou apenas 

um exercício para a parte fundamental da aula. Para este exercício este previu 

sete componentes críticas. Contudo apenas referenciou uma delas e de forma 

não especifica é dissociada:  

 “A corrida é em velocidade” 

“Quero que faças corrida em curva”. 

 

Quadro 9: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 5 

 C.C. Estagiário 5 (R) (R/S) (NR) 

E
xe

rc
íc

io
 n

º1
 

1 “Realizar a corrida em velocidade e em curva na fase final”  X  

2 “Lançar ombros para trás e simultaneamente elevar a anca”  X  

3 
“Cair sobre o colchão de queda, apoiando em primeiro lugar a cintura 

escapular” 

  X 

4 “Elevar os joelhos”   X 

5 “Realizar a última passada mais curta”   X 

6 “Realizar a impulsão de forma enérgica com o apoio da planta do pé.”   X 

7 “Elevar o MS da perna livre e em simultâneo com esta.”   X 

 

5.3.6. Estagiário 6 

 

 Observando o Quadro 9, podemos verificar que o estagiário 6 

contemplou três exercícios na parte fundamental da sua aula. No primeiro 

exercício planeou três componentes críticas, que durante a realização da aula 

não utilizou. No segundo exercício previu quatro componentes críticas, das 

quais referenciou três de forma não específica.  
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Quadro 10: Componentes críticas por exercício e tipo de referência do Estagiário 6 

 C.C. Estagiário 6 (R) (R/SC) (NR) 

E
xe

rc
íc

io
 

nº
1 

1 “Adequa a passada”   X 

2 “Ganha balanço”   X 

3 “Pé de impulsão junto da linha de partida”   X 

E
xe

rc
íc

io
 

nº
2 

1 “Não podes largar a mão antes de o passar ao receptor”  X  

2 “Aumenta a velocidade de corrida”  X  

3 “Coordenem a corrida”   X 

4 “Braço esticado na transmissão”  X  

E
xe

rc
íc

io
 

nº
3 

1 “Aos seus lugares, pronto” X   

2 “Peso distribuído pelos dois pés”   X 

3 “Um pé à frente do outro”   X 

4 “Tronco inclinado à frente”   X 

 

 No terceiro exercício tinha quatro componentes críticas previstas, 

apenas uma foi referenciada, foi o de forma específica, contudo foi apresentada 

de forma específica aos alunos. 

 “Denise tens que dar a mão e têm que estar os três de mão dada, senão 

cai.” 

“Podem acelerar mais, (…)” 

“Braço sempre esticado”  

 Contudo foi apresentada de forma específica aos alunos a primeira 

componente critica do terceiro exercício: 

 “Aos seus lugares, joelho no chão, pronto.” 
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6. Discussão dos resultados 

  

 Analisando os resultados obtidos deparamo-nos com diferentes 

intervenções dos estudantes estagiários, nomeadamente na quantidade de FBs 

que utilizam, não obstante a variabilidade encontrada nos valores médios de 

FBs em 30 minutos de aula, nos estagiários 2 e 6, vão de encontro aos 

resultados de Quaterman, (1977); Fink e Siedentop, (1989) (cit. por Siedentop, 

1991 p.38) que eram de 30 a 60 FBs por 30 minutos de aula.  

 Já os estagiários 3 e 5 parecem utilizar o FB com demasiada frequência 

o que por vezes pode não ser benéfico. Neste sentido os estudos que não é 

determinante nos efeitos do próprio feedback. Podendo até, se for exagerada, 

ser nefasta, na medida em que não permite ao aprendiz a realização de auto-

criticas em relação à sua própria performance.  

 Face a estas diferenças parece evidente que os estudantes estagiários 

têm diferentes perfis de intervenção, uns “mais em cima” dos alunos, 

corrigindo, chamando à atenção, interrogando de forma mais interventiva na 

aula e outros mais com intervenções menos frequentes. 

  O facto de uns estudantes estagiários fornecerem mais feedbacks que 

outros, inclusive chegaram a atingir o dobro, não faz de qualquer um dos casos 

melhor professor que outro, porque se por um lado se deve dar bastantes 

feedbacks aos alunos, também se deve ter noção de que por vezes não é 

necessário o feedback e devemos dar uma hipótese dos alunos procederem ao 

próprio feedback intrínseco (Magill, 1994). 

 Relativamente à dimensão objectivo como podemos constatar FB 

Prescritivo foi o que assume o valor mais relevante (entre 31% e 81%), o que 

vai de encontro a outros estudos (Silverman, 1993; Batista, 2009), que revelam 

que os professores efectivos das escolas têm padrões de comportamento 

similar. Deste modo parece que a formação inicial consegue dotar os 

estudantes estagiários de ferramentas compatíveis com as exigências normais 

do ensino na escola. 

 À semelhança do FB Prescritivo, também o feedback de Chamada de 

atenção revelou valores elevados (chegando a atingir os 40% de utilização), 

chegando mesmo a ser o mais utilizado por dois estudantes estagiários do 
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nosso estudo (estagiários 3 e 4). A forte incidência deste tipo de feedbacks 

pode ser entendida pela necessidade que os estudantes estagiários têm em 

chamar a atenção dos alunos, de forma a solicitarem a sua concentração nas 

tarefas da aula. Este elevado número de FB de chamada de atenção também 

pode indiciar que algumas tarefas das aulas destes dois estudantes estagiários 

foram propícias a comportamentos disruptivos ou pelo menos conduziram à 

desconcentração. Pensamos que este facto pode ser explicado em parte pelo 

nervosismo natural que uma aula supervisionada provoca, da minha 

experiência sei que quando estamos a ser observados temos a tendência de 

mostrar que tudo corre bem na nossa aula, para isso exigimos ainda mais dos 

alunos. 

 A fraca aplicação dos feedbacks negativo avaliativo/reprimenda (entre 

1% e 7%) revela um clima relacional positivo entre os alunos e os estudantes 

estagiários, que participaram neste estudo. Os estudantes estagiários 

raramente (apenas temos registos vestígiais) utilizaram a reprimenda e o 

castigo para denegrir a performance dos alunos. O facto de haver uma grande 

percentagem de uso do feedback positivo avaliativo/encorajamento corrobora 

esse bom clima que existia na aula, podendo-se explicar por sua vez, de forma 

diferente. No caso dos estagiários 2 e 3, com maior percentagem de utilização 

(20% e 28%, respectivamente), poder-se-á explicar esta maior incidência a 

este tipo de feedback porque a turma apresentava um nível de desempenho 

um pouco mais elevada na modalidade abordada no nosso estudo (Atletismo) 

do que as restantes turmas. 

 Estas proporções de feedback não vão de encontro com às 

apresentadas em outros estudos (Piéron et al., 1997; Piéron et al., 1998, cit. 

por Piéron, 1999, p.138) que representavam quase 50% das intervenções, 

havendo neste caso uma menor preocupação em avaliar os alunos. Por outro 

lado, analisando o tipo de feedback utilizado pelos alunos, estes forneciam um 

feedback avaliativo simples, proporcionando uma informação mínima sobre a 

sua prestação. O que pode advir do facto de este tipo de feedback pode cair na 

rotina e perder assim o seu sentido avaliador. 

 Os feedbacks descritivos não foram muito utilizados pelos estudantes 

estagiários deste estudo (entre 4% e 21%), por outro lado houve uma baixa 

predominância FB interrogativos (entre 0% e 12%) o que corrobora estudos 
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anteriores como os de Piéron e R. Delmelle, (1983); Piérone V. Delmelle, 

(1983); Piéron, (1999). Parece assim ser transversal a fraca utilização do FB 

interrogativo pelos professores independentemente de serem estagiários ou já 

professores experientes. Esta situação pode revelar uma lacuna ao nível da 

formação inicial do estudante estagiário, pois é sabido que é fundamental 

questionar os alunos sobre a sua performance, de forma a estimular a 

aprendizagem. Através do FB interrogativo os professores estimulam os alunos 

a tomar decisões em função das situações e a procurar respostas para a 

resolução de “problemas”. A utilização do questionamento é algo que deveria 

ocorrer com maior frequência (Batista, 2009). 

 No que concerne à direcção do FB foi claro a predominância dos 

dirigidos ao aluno individualmente. Todos os professores estagiários utilizaram 

em maior escala esta categoria da dimensão direcção. Esta situação corrobora 

as ideias de Siedentop (1991), que indicou que o feedback é tipicamente 

dirigido a um indivíduo, em vez de a um grupo ou a uma turma. 

 Assemelha-se assim como a aplicação que os estudantes estagiários se 

preocuparem em dar respostas às necessidades dos alunos, de forma pessoal, 

até porque a generalidade dos feedbacks individuais ocorreram durante uma 

fase da aula onde se localizam as tarefas directamente relacionadas com o 

objectivo da aula.  

 Apenas um dos professores apresentou uma percentagem de feedbacks 

dirigidos à turma perto da percentagem dos individuais (o estagiário 6) 

denunciando estilo de ensino mais direccionado à generalidade da turma e 

menos ao aluno individualmente. Em termos gerais parece que os estudantes 

estagiários deste estudo têm tendência para individualizarem o ensino. Estes 

procuram corrigir, motivar, avaliar ou modificar algo na performance do aluno, 

ou mesmo chamar à atenção de forma pessoal e particular.  

 A conjugação da análise da direcção do FB com os objectivos colocou 

em evidência que independentemente do objectivo a direcção tende a ser 

individual, isto é, com excepção de um ou outro caso. Contudo estes casos são 

apenas vestigiais, e a maior parte das vezes mesmo havendo maior 

quantidade, essa diferença é mínima. Por exemplo, o caso do estagiário 2 que 

ao ministrar os feedbacks interrogativos, forneceu mais feedbacks à turma, 

seguidos de ao grupo e por fim apenas a um aluno. Resultado este que não 
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retira força à ideia que o ensino destes estagiários é maioritariamente individual 

e que não difere em função do objectivo com que o FB é transmitido. 

 Por fim iremos discutir os resultados das componentes críticas e 

perceber se os professores usaram aquilo que planearam para a aula. 

 Considerando que aquilo que o professor planeou foi objecto de 

reflexão, é suposto, que este se preocupe em utilizar aquilo que considerou 

como fundamental em cada exercício (componentes criticas) de forma a levar 

os alunos a aprender. Mas os dados mostram-nos exactamente o contrário, ou 

seja, poucas foram as componentes críticas planeadas que foram objecto de 

utilização na aula aquando da transmissão de FBs.  

 A maior parte dos professores não faz referência específica às 

componentes críticas, nem faz referência utilizando outros termos. Grande 

parte dos estagiários baseia as suas intervenções, ou a focar-se num aspecto 

da performance do aluno, projectando os feedbacks praticamente nesse 

aspecto, ou motivando os alunos, ou mesmo chamando os alunos à atenção, 

negligenciando portanto um pouco a performance do aluno na sua globalidade 

ou pelo menos da forma projectada no planeamento da aula. 

 Apenas três professores fizeram referência específica na aula a alguma 

das componentes críticas traçadas. Os restantes fizeram menções esporádicas 

a algumas componentes críticas e de forma não específica. 

 Parece assim ter ficado evidente que os estudantes estagiários não 

utilizam o conhecimento projectado para a aula, estes tendem a adaptar-se aos 

alunos e às situações, mas nem sempre de forma adequada, muitas vezes de 

forma errada, bem como tendem a concentrar-se num aspecto e abandonam 

os projectados para a aula.  

 Face a este quadro parece ser importante que no nível da formação 

inicial, mais propriamente do estágio pedagógico haja uma grande 

preocupação com a matéria de ensino e com o conhecimento pedagógico de 

conteúdo, que tal como refere Shulman (1986) são componentes fundamentais 

à intervenção eficaz do professor. 
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7. Conclusões 

 

O presente estudo permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

 Relativamente ao objectivo do FB verificamos que os estudantes 

estagiários reagem a maior parte das vezes à prestação dos alunos, através de 

FBs prescritivos. Eles têm uma grande preocupação em revelar aos alunos o 

que podem e devem melhorar, de forma a atingirem a prestação desejada.  

 No que concerne à direcção estes utilizam predominantemente o FB 

individual, isto é, estes direccionam os seus FBs às necessidades de cada 

aluno, de forma pessoal, particular, revelando uma tendência para a 

individualização do ensino. 

 Ao conjugar as duas dimensões do FB, objectivo e direcção, verificou-se 

que os estudantes estagiários, independentemente dos objectivos, utilizam 

preferencialmente os FB individuais. Assim, apresentam uma forte inclinação 

pela individualização do FB independentemente dos objectivos com que o 

transmitem.  

 Por fim, concluímos que os professores estagiários não utilizam a 

totalidade das componentes críticas. Estes tendem a alterá-las, seja em função 

dos alunos, seja em função das diferentes situações, ou simplesmente 

privilegiando alguns aspectos e negligenciando outros. 

 Em síntese as hipóteses 1 e 2 foram confirmadas, isto é, os estudantes 

estagiários emitem mais FB prescritivos e individuais. 

 Quanto à hipótese 3 não se confirmou porque os Estudantes estagiários 

tendem a individualizar o ensino independentemente do objectivo do FB. 

 Já relativamente à hipótese 4 esta também não se confirmou, pois a 

maioria dos estudantes estagiários não utilizam o conteúdo específico contido 

nas componentes críticas dos planos de aula. 

 

 

Considerações finais 

 No término deste trabalho importa realizar uma breve reflexão acerca da 

importância que este teve para a minha formação. Para além das 
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aprendizagens, em termos do processo de investigação e da temática em 

causa, a instrução no contexto do processo de ensino-aprendizagem, permite-

me fazer algumas inferências para a formação inicial. Deste modo, parece 

assim ser necessário procurar melhorar os processos instrucionais no contexto 

da formação inicial de forma a levar os estagiários, futuros profissionais do 

ensino, a utilizar com maior frequência outras categorias do FB além dos 

prescritivos, como por exemplo o FB interrogativo, tão importante ele é no 

processo de ensino-aprendizagem. Já relativamente à dimensão direcção, ficou 

evidente que existe uma clara tendência à individualização do ensino por parte 

dos estudantes estagiários. Neste sentido, sugerimos que durante a formação 

inicial deve haver um trabalho mais incisivo relativamente à necessidade de 

utilizar os FBs dirigidos ao grupo e à turma. Quanto à conjugação entre as 

dimensões objectivo e direcção, os dados reforçam a ideia anterior, isto é, face 

à tendência da individualização do ensino por parte dos estudantes estagiários 

estes devem preocupar-se em utilizar uma direcção mais geral, de forma a que 

os FBs de carácter objectivo sejam transmitidos, com maior frequência, a um 

grupo ou à turma. 

 Por fim, e tendo em conta as componentes críticas, ficou evidente que 

os estudantes estagiários fazem um “uso” muito reduzido das componentes 

previstas nos planos de aula. Assim, sugerimos que, na sua fase de formação 

inicial, estes futuros professores exercitem com maior acuidade a capacidade 

de detectar o essencial da matéria de ensino, bem como o transformar a 

matéria tornando-a compreensível aos alunos (conhecimento pedagógico de 

conteúdo) de forma a aumentarem a sua eficácia aquando da intervenção, isto 

é, de forma a obterem maior aprendizagem por parte dos alunos.  

 Face a estas conclusões sugiro que, futuramente, se executem mais 

trabalhos nestas temáticas da eficácia de ensino.  

 Uma das formas seria a realização deste tipo de estudo com uma 

amostra mais alargada e em diferentes modalidades desportivas. Outro 

aspecto que também poderia ser objecto de indagação seria a comparação 

destes resultados como os resultados de professores experientes, A utilização 

da gravação em vídeo das aulas seria também um aspecto importante a 

incorporar de forma a tornar o trabalho mais rico, nomeadamente permitir a 

confirmação do tipo de ensino adoptado pelos estudantes estagiários.
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Aula do estagiário 1 

Unidade didáctica: Estafetas   
Transcrição da Instrução transmitida pelo Professor 
Tarefa Componentes 

críticas 
Instrução 

Recepção 
aos alunos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(.,.) 
1.Estás a achar piada a isso, ham, é, é. 
Onde está a Maria Luísa a Marta, a Chica? Depressa. Mais alguém 
está com pastilha elástica? Vá voluntáriamente tirá-la se não vou tirá-la 
a todos. Ai,Ai 
2. Está toda a gente? 4, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 , 13, 14, 15… Faltam 
5… o Hélio está a faltar? Faltam 3 pessoas… Cláudia 19, quem é que 
falta mais? 
3.  A Chica falta muito? Rápido… São sempre as mesmas atrasadas! 
Não interessa, começo já a explicar… 

Parte Inicial 
 
1.jogo da 
bola 
 
 
 
 

.corre rapidamente 
para trás da fila 
.coloca-te sobre o 
sinal que se encontra 
no solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lembram-se daquele exercício que fizemos com a bola de andebol? 
Oh Raquel, posso falar? Agradecia que te calasses agora, pode ser? 
Pode? Pronto… 
5- (…) Já avisei na última aula que era para trazer borracha… Já são 
aulas seguidas demais para (….) Posso prender? 
6. Lembram-se daquele exercício que fizemos, raparigas contra 
rapazes, a passar a bola? Pronto… Uma das coisas que eu reparei é 
que vocês são “uns batoteiros do pior”! Porquê? Iam todas juntas as 
raparigas, eram uns em cima dos outros, os rapazes em vez de parar 
aqui iam logo lá para o fundo! Para evitar isso tudo, vocês fizeram-me 
pôr marcas aqui… isto significa que começo aqui, passo a bola ao meu 
colega, venho a correr e tenho que ocupar a marca logo a seguir ao 
ultimo… entendido? Portanto, não quero ver ninguém a passar marcas 
à frente. 
7. Outra coisa… da outra vez fizeram a passagem da bola para o 
colega por um lado e pelo outro… Desta vez o primeiro começa por 
cima, o segundo apanha a bola em cima e passa por baixo das pernas, 
o terceiro apanha a bola por baixo das pernas e passa por cima, e 
assim sucessivamente, entendido? 
8. Outra vez… O quê? Outra vez? 
10. Aquecimento, exercício (…) aquele que vocês já fizeram com a 
bola, de passarem e irem a correr para trás do último, já se lembram? 
Pronto, a diferença é que… Oh Nuno queres-te calar? Queres vir para 
aqui explicar? Queres vir oh Diogo para aqui também? Então vamos 
parar está bem? 
11. Inicialmente sou eu que inicio o exercício, passo a bola por cima da 
cabeça ao meu colega atrás, e corro para o primeiro tracinho atrás do 
último da fila. É tão fácil, é só virem para cima do tracinho, o tracinho 
que se está aqui para alguma coisa é. 
12. O primeiro passa a bola por cima, o segundo recebe a bola em 
cima e passa por entre as pernas, o terceiro recebe a bola entre as 
pernas e passa por cima. 
13. Claro… Mas é pouco… Eu tou aqui, passo por cima, ao segundo… 
anda cá… anda cá tu… A Marta vai fazer comigo… Marta anda cá… 
14. (…) A Marta recebe cá em baixo e passa por cima, entendido? 
15. Meninas para este lado, rapazes para aquele! O primeiro coloca-se 
sobre a cruz, de costas para lá… em cima do tracinho oh fofos… 
16. (…) Tá? (…) é que quem ganhar decide o “castigo” de quer perde! 
Oh Martinho, em cima da linha Martinho! Tá? 
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17. Vamos, vamos, vamos! 
18. Ta bem, ta bem, ta bem, pára, pára, pára! Volta (….) tá bom, tá 
bom, tá bom! Volta para a posição inicial! Anda lá, coloquem-se na 
posição! 
19. Pronto, a primeira parte está entendida, primeira parte está 
entendida! Qual é a segunda parte? Quando chegar lá ao fundo, do 
exercício, ah… Quando chegar lá ao fundo, o exercício não termina… 
Estão 10 coletes lá ao fundo, equipa que chegar primeiro, pega nos 
coletes e corre em velocidade até aqui ao final, a primeira a chegar cá 
é a que vence, a equipa que chegar lá primeiro… quem tiver mais 
coletes, ganha… Mas não vale não estarem em primeiro e irem a 
correr lá apanha-los, ta? 
20. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai… em cima da linha, em cima 
da linha… passa direitinha a bola, senão o colega não recebe… 
sempre em cima da linha que está marcada no solo… vamos, vamos, 
vamos… é um colete para cada seus trapalhões! 
21. Ganharam as meninas porque o Nuno armou-se em esperto e 
pegou em três coletes… 
22. ah não sabias… sim, sim, sim, sim… Oh Nuno, Nuno, vai pra’li (…)  
(…) 
23. Dmytro, Dmytro… 
24. Agora, passa pela direita e o segundo passa pela esquerda… com 
as duas mãos… esquerda direita, esquerda direita, entendido? Ele 
passa pela esquerda, ele passa pela direita… exacto, com as duas 
mãos, com as duas mãos… Tá? Entendido? Tá? Vamos lá! 
25. Vamos lá ver se vocês vão levar “no pêlo” das meninas hoje! 
Cheira-me! 
26. Vai, vai, vai, vai, vai! Olha as linhas, olha as linhas, nada de 
batotice! Passem direitinho a bola! Ei… que batoteiros! 
27. Vamos, vamos, vamos! Oh Nuno qual foi a parte do correr que tu 
não percebeste? 
28. Ultima vez para o desempate! Vocês não podem ter medo dos 
rapazes! Afinal quem é o sexo forte? 
29. Oh Nuno olha a posição inicial Nuno! Dmytro…  
30. Pára com a bola… Posição inicial… Por baixo por cima, por baixo 
por cima… Sempre por baixo? Oh rapazes, pára a bola… Nuno… Oh 
Nuno, pára a bola! Sempre entre as pernas! Em cima da linha, cada um 
em cima de uma linha! 
31. Trapalhonas! Passem a bola com cuidado! Passem a bola 
correctamente para poderem andar… Olha a linha, olha a linha no solo! 
Olha a linha seus batoteiros! 
32. Coloca aqui os coletes e a bola! Vamos lá! 
(…) 
33. Naa, isso é muito… mas vocês são fortes, são homens!  
34. São 7, vamos lá… Estão a ser meiguinhos! Vamos lá meninas! 
Estão a ser meiguinhos! Vamos lá… 

Parte Fundamental 
 
 
 
 

. Transmite o 
testemunho dentro da 
zona de transmissão; 
. Começa a correr 

35. Chega aqui toda a gente! Andrey levanta-te! Já estás cansado? Oh 
fraquinho! É fraquinho? Humhum! 
36. Chega aqui pra toda a gente ver o desenho! Oh Hugo chega cá! 
Lembram-se daquele exercício que nós fizemos a aula passada em 
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logo que o teu colega 
passe a marca no 
solo; 
. Mantém o olhar 
dirigido para a frente 
durante a recepção 
do testemunho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que vocês tinham que passar o colega ao colega? Aquele de mão dada 
com o colega que tinham de entregar… É mais ou menos o mesmo 
exercício! A diferença é que nós… A diferença é que nós vamos fazer 
com o testemunho… Vamos ter 4 posições iniciais… Quero que vocês 
façam pares, e vão-se colocar, vão-se colocar, ah, 2 pares em cada um 
dos corredores, ou seja, vão-se colocar 2 pares… ouçam uma coisa 
antes de se separarem, vão-se colocar dois pares em cima de cada um 
dos triângulos, está um aqui, outro ali à frente e outros dois lá ao fundo. 
Calma que eu ainda não acabei… Um aluno do par fica aqui com o 
testemunho, o outro aluno do par coloca-se ali no meio, na zona de 
transmissão. Vamos ouvir uma coisa… 
37. A zona de transmissão (…) a zona de transmissão é entre o cone… 
os cones amarelos e os cones laranjas. Pra que é que são estes cones 
verdes? Eu reparei que na ultima aula, vocês tiveram dificuldades em 
perceber o que é que é a zona de transmissão e quando é que podem 
começar a correr… isto é muito simples… vocês só podem começar a 
correr, o colega que está a espera do testemunho, só pode começar a 
correr quando o outro colega que vai partir daqui com o testemunho, 
passar o cone verde. Segura aqui Jéssica… 
(…) 
38. Vocês devem estar colocados… Nuno, estou a falar, depois não 
sabes fazer… Vocês estão colocados no início da zona de 
transmissão… É aqui que devem estar… e devem estar ligeiramente 
descaídos para o lado direito para receber o testemunho com a mão 
esquerda, porque o vosso colega vai-vos passar o testemunho com a 
mão direita. Ligeiramente descaídos para o lado direito… Andrey… 
Jessica… Quando ele vier a correr… quando o testemunho... Quando 
ele passar a marca do verde, eu começo a correr até ele vir entregar-
me… não podes para oh Andrey… Não pares até me entregares… 
(…) O Andrey vai partir dali com o testemunho na mão direita e vai 
passar para a minha mão esquerda. Lembram-se da técnica… 
exactamente… Qual é esta técnica em que eu recebo aqui? 
Ascendente, exactamente, eu venho de trás… Oh Nuno, anda aqui… 
vocês ouvem bem aí atrás com este barulho todo? Ainda bem…  
(…) 
39. Vai passar usando a técnica ascendente… exactamente… Vai 
passar com a mão direita dele para a minha mão esquerda… 
exactamente… eu vou receber o testemunho como vocês estão a ver, 
na parte superior do testemunho… O que é que eu tenho que fazer? 
Durante a corrida, eu tenho que o passar para esta mão para 
posteriormente passa-lo para o meu outro colega que não existe neste 
exercício. Pronto… (…) Só quando o Andrey passar esta marca e 
continuar a correr é que eu posso partir (…) esquerda tenho que o 
receber até ao final cone laranja. Vai Andrey… em cima do triângulo… 
(…) Qual foi o erro que eu cometi? Não… Tava a olhar para trás… Não 
posso olhar para trás… Temos que confiar acima de tudo no nosso 
colega… No nosso colega… Olhar só para ver quando ele ultrapassa, 
a partir do momento em que nós, quando ele ultrapassa a marca de 
referência, olhamos para a frente, começamos a correr e esperamos 
que o testemunho nos venha para à mão, porque ele vem… (…) 
Entendido? 
40. Quem recebe, braço estendido atrás, olhar dirigido para a frente… 
Quem passa, transmite o testemunho, não abranda, não vai ali… 
senão o colega que começa a correr nunca recebe o testemunho… 
Tá? Ok, duas pessoas ali naquele triângulo com testemunho, duas 
pessoas neste triângulo, duas pessoas naquele triângulo, duas 
pessoas naquele lá ao fundo… Pára, pára, pára… Oh Nuno… ai é? Vai 
lá buscar outro, que tem lá outro… Calma… Começas tu aqui com o… 
Oh Andrey, vocês depois fazem aqui com o Nuno… 
41. Quem vai receber, vem para aqui para a zona de transmissão no 
início… Quem vai receber aí? Ligeiramente descaído para a direita… 
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vais receber com a mão esquerda certo? (…) Quem vai receber aqui? 
Quem vai receber? Para aqui oh Martinho (…) descaído para a 
direita… para aqui oh Martinho… (…) 
42. Tá? Ta toda a gente pronta? Exactamente… (…) Não se 
esqueçam…o receptor, braço estendido atrás e olhar dirigido para a 
frente… Vai (…) esquerdo… Oh Nuno… onde é que está o teu braço 
Nuno? 
43. Tá? Não… O receptor depois corre até ao final em sprint… Tá? 
44. Olha pra frente Nuno, olhar pra frente Nuno… Vai… troca de 
posição (…) Troca de posição, vamos lá… Olhar para a frente… vi 
muita gente a receber o testemunho e a olhar para trás... Toda a gente 
a olhar para a frente…Mão esquerda atrás… (…) Vai Martinho, olhar 
para a frente… Quem transmite o testemunho não pára de correr… 
Olha pra frente Cláudia… Olha pra frente Cláudia… Cláudia, quando 
ela passar a marca verde (…) zona de transmissão (…) Passas com a 
mão direita para esquerda dela, esta bem? Olha… Onde é que tu (…) 
Olha Nuno, Nuno, coloca-te ali de lado, quando ele sair (…) Simão…só 
fazes a seguir…Calma, deixa-os primeiro fazerem e depois fazes 
tu…Simão, segura tu o testemunho. Vai… olhar para frente, começa a 
correr Martinho, começa a correr Martinho. Martinho… tu 
fazes…Martinho…estou a falar pra ti Martinho… so olhas pra trás pra 
veres o teu colega a passar a marca de referência, e depois olhas pra 
frente pra começares a correr, não é tar ali parado à espera do 
testemunho…  
(…) 
45. Braço estendido atrás, olhar para a frente, não é aí Francisca, é no 
laranja… Tá? Chega-te mais para aqui senão bates no Martinho… 
Olhar para a frente, quando o vosso colega passar o cone verde, 
arranquem, podem aproveitar a zona de transmissão… Oh Cláudia eu 
estou a falar… Oh Bianca, anda para aqui pra este lado… Raquel, vais-
te colocar ali… Não Bianca, tu é para a minha beira, a Raquel é para 
ali… Oh Andrey, Andrey, começas a (…) … Tu ficas aí no meio… a 
conversa esta boa, mas olha… a aula não é local de paleio… 
46. Vai, vai, vai, vai Nuno, vai Nuno, isso Nuno… Tas muito parado… 
vai abrandando mas (…) esta bem? Só paras quando (…)  
47. Vamos lá, outra vez… ultima vez para passarmos ao exercício 
seguinte… Estou a olhar para ti agora! Atenção! 
48. Isso, olha pra frente pra frente… não… olha…olha… so quando ela 
passar aquele risquinho que está por baixo do cone verde é que olhas 
para a frente e começas a correr… tu podes começar a correr dentro 
desta zona (…) 
49. Ok, chega cá… oh Andrey recolhe estes cones… Bianca recolhe os 
cones… Chega cá toda a gente à minha beira… O exercício seguinte… 
não...mas posso ficar se quiseres! (…) Chega cá… Oh Dmytro, quero 
que ponhas os cones verdes em cima dos “x”, ta? Chega cá… Oh 
Bianca (…) se calhar a tua nota não foi assim tão boa para tu poderes 
brincar tanto nas aulas… (…) Hugo… Posso falar oh Simão? (…) 
também não quero bocas dessas… não tem nada haver para aqui… 
tá? O desempenho de cada um nada tem haver para aqui… 
50. Ouçam uma coisa… o exercício seguinte, era para ter um carácter 
competitivo… Ouçam…queres falar falas lá fora oh Martinho… (…) 
Vamos lá ouvir… o jogo seguinte era para vocês competirem, duas 
equipas competirem… oh… não é esse “x” é este que está aqui…é o 
que esta com a fita ta bem? É o que está com a fita…são 4 cones, 4 
“x”… O exercício seguinte é muito simples… era para ser de 
competição, rapazes contra raparigas, mas vocês estão a ter mais 
dificuldade do que aquilo que eu estava à espera, na zona de 
transmissão… perceberem o que é que é a zona de transmissão… 
Pronto… este exercício em vez de ser para competição, vamos faze-lo 
só para voltarem a treinar a zona de transmissão… Não adianta nós 
querermos pôr transmissão se vocês não têm capacidade de executar 
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correctamente a técnica, ta? Como é que se chama a técnica, já 
agora? Aprenderam bem a lição! (…) vamos fazer de um lado as 
meninas e do outro lado os rapazes! (…) vamos parar para eu 
explicar… Oh Cláudia… 
51. Os cones verdes estão colocados nestas marquinhas que aqui 
estão. Qual é o objectivo? Vocês vão partir, ah, do triângulo que tem no 
chão, deste lado, lá ao fundo e deste lado vão estar colocados os 
vossos colegas, as meninas vão ser uma equipa e os rapazes vão ser 
outra equipa… Ouçam… a zona de transmissão… o local onde vocês 
têm a (…) … Oh Bianca, estás com muita brincadeira… Não, eu… Eu 
chamo-me Bianca, realmente…é o meu novo nome… A zona de 
transmissão, a zona de transmissão onde vocês têm de transmitir o 
testemunho ao vosso colega, vai ser entre o “x” que está no chão a giz, 
e o quadrado, estão a ver? Ou é preciso eu colocar lá cones? O que é 
que eu disse agora Marta? A zona de transmissão é entre o “x” que 
está no solo e os quadrados, o que significa que tem que ser nessa 
zona que vocês têm que dar o testemunho ao vosso colega, têm que 
receber o testemunho do vosso colega. Quem receber o testemunho ali 
naquela zona, tem que dar a volta ao cone, vir a correr à máxima 
velocidade e passar o testemunho ao colega mais uma vez entre o “x” 
e o quadrado desta zona… Toda a gente percebeu? Parece que não… 
pois está tudo a falar enquanto eu estou a explicar… eu vou 
exemplificar… Oh (…) Andrey começas aqui, Nuno colocas-te ali na 
zona de transmissão… O Andrey vai-se colocar… oh Martinho… 
Andrey coloca-te sobre o triângulo… Vais-te colocar aqui entre o “x” e o 
quadrado… (…) Mais uma vez, qual é, qual é a posição do aluno 
receptor? É à direita, à esquerda, è frente… Porquê? Muito bem! Na 
direita… e agora? A zona de transmissão é entre o este “x” e este 
quadrado… isto significa que em que zona eu me coloco? Mesmo no 
fundo da zona de transmissão? Então? A meio? No meio da zona de 
transmissão? No meio? É aqui que me coloco? É aqui? Não… no início 
da zona de transmissão, descaída para a direita… Andrey, força… 
começo a correr, olhar para a frente, braço estendido atrás, corro à 
máxima velocidade, e passo para a mão direita, para passar para a 
mão esquerda do Nuno… Nuno tens que estar a olhar para a frente… 
outra vez… Vá lá Andrey, estás a ir muito bem! Meninas, estejam 
atentas, não conversem senão não percebem, não é? Vamos… eu 
estou no inicio da zona de transmissão, do lado direito, braço esquerdo 
estendido atrás que é com a mão que eu vou receber… durante a 
corrida eu vou passar o testemunho da mão esquerda para a direita, 
não se esqueçam… Vai oh… Andrey… Começo a correr, recebo o 
testemunho, passo para a mão direita à máxima velocidade, e passo 
para o Nuno que já devia estar a correr… Já devias era estar lá à 
frente… Perceberam? Perceberam, não? Quando chegarem ao fim, os 
alunos que fizeram, passam para a posição seguinte, no meu caso, eu 
iria para o lugar do Nuno, ele iria para o meu lugar e o Nuno iria para o 
lugar do Andrey. Como vocês são mais, à partida quem está aqui vai 
para o fim da fila. Tá bem? Vai para o fim da fila…  
52. Meninas para este lado, rapazes para aqui… (…) Vamos lá 
meninas… quem vai receber ali no quadrado? Quem é que vai receber 
ali naquele sítio? Tá? Quem é que vai aqui para a posição da Jéssica? 
Tá? Quem vai para a posição da Marta? Maria Luísa és tua a seguir… 
rapazes... Quero alguém ali naquele sítio… Oh Martinho, é pra onde? 
O Nuno está daquele lado… tá? Martinho, deste lado, tu és deste 
lado… para o lado direito e vira-te para lá… com o braço esquerdo 
estendido atrás… Não, tu viras-te para este lado…isso… ta? Aqui oh 
Andrey, entras para a posição do Diogo, o Diogo passa para a posição 
do Martinho e o Martinho para ali… É para competição…Não é para 
competição… Não é porque vocês não conseguiram fazer aquilo da 
zona de transmissão… tá meninas? (…) Vamos lá? Estica a mão… 
Olhar para a frente (…) se sentir o colega perto, pode começar a correr 
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até ao quadrado…ouviste Martinho? O que é que eu disse? O que é 
que tem o quadrado? Pois, tas a dormir oh Martinho… Quando sentires 
o colega perto de ti, podes começar a correr até ao quadrado… (…) 
53. Vai Martinho, começa a correr Martinho… Vai Chica, olha pra frente 
Chica… isso, isso, olha pré frente Chica…Olha, fizeste tudo bem, 
excepto olhar para trás…Tens que olhar para a frente, de resto está 
bem… Jessica vai para ali e começa… Trocaram de posição? Vamos 
lá… 
54. Olha pra frente Marta, olha pra frente Marta e começa a correr… 
olha pra frente…Olha pra frente Jessica e começa a correr… So vos 
falta começar a correr e olharem para a frente…Vocês estão muito 
paradas a olhar para trás…ta? Ah, ahah, ahah! 
55. Olha pra frente… Andrey começa a correr, isso Andrey…Força, 
força… Começa a correr Marta, começa a correr… (…) Boa Marta! As 
meninas estão a fazer mais ou menos, os rapazes…este grupo 
também… Vamos ver agora… Oh Simão não estragues os rapazes, 
concentra-te ta? Olhar pra frente Catarina, olha pra frente… Começa a 
correr, isso, isso, isso… mais pró lado Simão… No momento em que 
transmite o testemunho, não pode parar, mantém a velocidade… se for 
preciso, venham a correr até aqui ta?  
56. Olha o braço atrás… começa a correr oh Hugo… Não pares de 
correr oh Nuno…Não pares, continua a correr um bocadinho… Olha 
pra frente Martinho…Olhar pra frente Martinho…Simão, Simão, 
Simao,… Olha pra frente Karen, mete o braço atrás Karen… Olha pra 
frente, olha… Isso, isso, boa… Karen, Karen…primeira coisa: braço 
esquerdo atrás…não é o direito…segundo, Karen, a técnica 
ascendente: de baixo para cima…Toda a gente sabe isso, não podes 
estar distraída quando eu estou a explicar… As coisas (…) Qual é o 
braço que está atrás oh Karen? Qual é o braço que está atrás Karen? 
Qual é o braço que está atrás Karen? Não…esse é o esquerdo? E 
esse cabelo devia estar preso sabias? Começa a correr Nuno, olha pra 
frente Nuno… Oh Martinho, tu tas-me sempre a (…) Martinho? 
Ascendente Martinho, não é a descendente, não é pra fazer isso…Foi 
isso que eu disse pra fazer? Foi isso que estiveste a treinar no 
exercício seguinte? Ai… anterior…? Já me estas a trocar toda… 
57. Vai Chica, começa a correr… Nuno tas olhar pra trás Nuno, só tas 
a errar nisso Nuno… podes fazer tudo perfeito se quiseres ta bem? As 
meninas estão-se a portar muito bem! As meninas estão-se a portar 
bem… os rapazes também… este grupo não, este está menos bem 
não é (…) ? Hummm oh Nuno só tas a fazer mal olhar para trás, de 
resto está perfeito… Martinho, começa a correr Martinho… Outra vez, 
força…Espera aí… Vamos lá? Qual é o braço atrás? Quem começa aí? 
58. Vai, vai, vai, vai! Isso, isso, Andrey… Mais rápido oh Hugo, só falta 
um bocadinho. Já podes começar a correr Diogo… Isso, isso Diogo… 
Abre mais o polegar, estavas assim oh… ele 
 
 assim tem dificuldade em te colocar aí o testemunho… 
59. Olhar pra frente Catarina, olha pra frente Catarina… isso… Não 
abrandes a velocidade, não abrandes a velocidade de corrida oh 
Cláudia… Mantém a velocidade quando estás a transmitir o 
testemunho… Oh (…) ah? Vamos lá… 
60. Simão tens que começar a correr antes… Marta começa a correr… 
Mais depressa… Hugo estás a correr em cima da hora… Tens que 
receber entre aqui e aqui… Simão começa a correr mais cedo… (…) 
61. Olha pra frente oh Karen… Olha pra frente Cláudia e começa a 
correr… Isso Cláudia, isso… Foi melhor, já foi melhor! Cláudia já 
conseguiste olhar pra frente e começar a correr! Muito bem, muito bem 
Cláudia! Ultima vez… 
62. Isso Francisca, é isso mesmo! Olhar pra frente e começar a correr! 
É isso! Já fizeste pior, já fizeste pior oh Nuno! Olhaste para trás e 
começaste a correr muito tarde... mas fizeste mais ou menos o que eu 
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pedi. Ultima… 
63. Quem é que falta ali naquele laranja? (…) Começa a correr Diogo… 
Começa a correr, começa a correr… 
64. Chega aqui toda a gente rápido… Chega aqui… (…) Senta toda a 
gente… 

Parte Final 
4. 
Alongame
ntos 

. Alonga; 

. Mantém o silêncio. 

65. Eu tinha planeado fazer alongamentos, mas acho que é mais 
importante conversarmos um bocadinho sobre isto… (…) 
66. Marta, qual foi o erro que tu cometeste agora, com a Jéssica? Em 
vez de fazeres a técnica… como é que se chama? 
67. Rapazes qual foi o erro agora? O objectivo é esse Martinho…eu 
lamento informar-te à terceira aula, mas o objectivo é o transmissor 
correr um bocadinho atrás do receptor… foi na transmissão claro… 
Não é até ao fim da zona de transmissão… Olha tu não podes entrar 
na zona de transmissão, abrandar e esperar que por obra do espírito 
santo o testemunho aumente até lá, não é? Não é Martinho? Pronto… 
68. Quanto ao terminarmos a unidade de estafetas… não foi muito 
conseguida como eu estava à espera, mas pelo menos vocês ficaram 
com uma noção das duas técnicas que existem de transmissão do 
testemunho… Oh Bianca e Raquel, podem chegar aqui, e o Dmytro 
também pode chegar aqui… Força Anabela! Antes tarde que nunca, é 
assim mesmo Anabela! Muito bem! Vais ficar com ciúmes? Pronto, 
vamos lá ouvir… 
69. Pelo menos vocês tiveram uma noção das duas técnicas de 
estafetas… de transmissão da estafeta, que dizer, do testemunho, que 
são? Andrey…são? Duas técnicas de transmissão do testemunho… 
muito bem! O que é que o receptor deve fazer quando está à espera 
que… olhar para a frente e começar a correr… dentro da zona de 
transmissão, e mais? braço… braço estendido atrás… especificamente 
que braço? Muito bem… (…) Não, hoje não há andebol, andebol é na 
Sexta… Azona de transmissão serve para…? E? e Bianca? Pois… 
tavas a conversar pela trigésima vez esta aula… Tas lá em cima 
Binaca… Tas bem, continua assim… O transmissor deve fazer o quê? 
Duas coisas essenciais… Não transmissor dá... o transmissor é quem 
tá a dar o testemunho… A mão direita como treinamos, mas…? O 
transmissor deve abrandar? De corrida… é isso… está bem… Pronto… 
(…) Queriam estafetas mais formal? Mas a ideia que vocês me deram 
inicialmente não foi essa…lá em cima no campo… é que não gostavam 
de fazer aquilo tudo… (…) Vocês vão ter que fazer… (…) E vão fazer, 
não se preocupem… Assim, lá mais pra frente… Badmington…a seguir 
a Andebol… Tá? Agora, vamos começar... vamos começar não, já 
estamos com o andebol, entretanto vamos começar com a 
velocidade… Oh Nuno senta-te que eu não quero perder a 
visibilidade…vamos começar com três aulas de velocidade ta? (…) 
Queria agradecer-vos por terem chegado a horas, ah? Eu podia dizer 
que foi um milagre se eu não soubesse que vocês tinham saído 5 
minutos mais cedo (…) Nós falamos com a professora para vos deixar 
sair mais cedo… Nos também falamos, nós (…) para que ela vos 
deixasse sair um bocadinho mais cedo! Pronto, ah na próxima aula, 
façam-me o favor de chegar cedo também que vai ser andebol ta? Há? 
Meia hora para treinarem o vosso esquema… Não, hoje não dá… 
sabes que nas aulas de 45 minutos não dá… Bianca, podes arrumar os 
cones… 

 

 

 

 



Anexos 

XV 

 

Aula do estagiário 2 

 

Unidade didáctica: Atletismo 
    
Transcrição da Instrução transmitida pelo Professor 
 

Tarefa Componentes 
críticas 

Instrução 
 

PARTE INICIAL 
 

Recepção aos alunos 
 
 
1- Corrida contínua  
2- Exercícios de mobilização 
articular: 

� Circundação dos 
M.S. (à frente, atrás e 
cruzados); 

� Eversão e 
inversão dos pés; 

� Tíbio-társico; 
� Skipping 

progressivo de baixo até 
à corrida; 

� Pé-coxinho 
direito/esquerdo 

3- Saltar à corda 
� Saltitares com MI 

unidos (5x); 
� Saltitares com 

apoios alternados (5x); 
� Saltitares ao pé-

coxinho (esquerdo/direito) 
(5x). 

 

 
 
 
“Dorsiflexão” 
“Pontas dos 
pés voltadas 
para cima” 

“Acção circular 
dos M.I.” 

“Ajuda com a 
acção dos 

M.S.” 
“Joelhos bem 

altos” 

 (...) 
1.  
 

1. “Está? 
2.  As meninas já acabaram?... 
3. Rapazes, em corrida para cá. 
4. Peguem nas cordas, 5 vezes pés juntos, 5 vezes 

alternado, 5 vezes pé-coxinho direito e 5 vezes 
pé-coxinho esquerdo. 

5.  Meninas para lá, circundação dos M.S. à frente. 
6.  Vai. 
7. Rapazes, primeiro pés juntos. 
8.  5 Vezes. 
9. Meninas, circundação dos M.S. atrás. 
10. Três, quatro, cinco, troca. 
11.  Isso!  
12. Meninas, cruza à frente para lá, Rapazes 

mantêm. 
13. Já acabaste? Não me parece. 
14. Pousa a corda então.  
15. Rapazes pousem as cordas. 
16. Eversão dos pés, para fora, vamos lá. 
17. Para lá. 
18. Chegando lá ficam atrás das meninas. 
19. Mais rápido…  
20. Exactamente. 
21. Vamos lá. 
22.  Meninas para lá eversão. 
23. Isso.  
24. Rapazes inversão. 
25. Não aldrabem.  
26. Raparigas. 
27. Vamos lá, vamos lá. 
28. Meninas o que é que vocês estão aí a fazer? 
29. É sempre a mesma coisa, a tentarem se camuflar 

atrás dos rapazes.  
30. Tá? 
31. Rapazes prestem atenção. 
32. Exercício novo tíbio-társico, pontas dos pés 

voltadas para cima. 
33. Pontas dos pés a queimar, queima, queima, 

queima, queima, queima… 
34. Reginaldo, não é skipping. M.I. em extensão, 

certo? 
35. Meninas, pontas dos pés voltadas para cima. 
36. Não afasta. 
37. Vocês estavam a afastar, eu não disse isso, pois 

não? 
38. Vamos lá, outra vez as meninas para lá. 
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39. Sim, sem afastar, ajuda com os M.S.. 
40. Espera, espera. 
41. Rapazes, para lá skipping baixo passa para 

médio, alto e amplitude da passada. 
42. Vamos lá ver se fazem tudo. 
43. Meninas. 
44. Para cá.  
45. Rapazes em skipping, circundação dos M.I. 
46. Rapazes não é para dar ao Kicks!. 
47. Nada disso, 
48. Acção circular.  
49. Olhem, prestem atenção, vou exemplificar. 
50. Não é para dar ao kicks. 
51. Sem dar ao kicks.  
52. Tá? 
53.  Rapazes, vamos lá. 
54. Reginaldo, eleva o joelho.  
55. Jorge, estiveste bem, mas tens que levantar um 

pouco mais o joelho.  
56. Meninas a outra perna. 
57.  Eleva o joelho.  
58. Tá? 
59. Venham para aqui, s.f.f.   

PARTE FUNDAMENTAL 

 
4- Preparação da Corrida 
Preparatória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Ligação corrida-impulsão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Corrida é feita 
em 

velocidade” 
“Conta o 

número de pés 
desde a tábua 
de chamada” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Sentem-se aqui à frente, rápido. 1,2,3,4,4.5,5 
senta. 

61. Tá? 
62. O quê que vamos fazer agora?  
63. É a última oportunidade que vocês têm para 

treinar o salto em comprimento para avaliação.  
64. Por isso, o vosso objectivo é melhorar as vossas 

marcas. Hoje não vamos ter a fita métrica ali, 
mas eu coloquei ali, aqui neste lado, as medições 
de meio em meio metro. Aqui vocês sabem que 
tem 1 metro, dali aqui são 2. Como normalmente 
os rapazes já fazem 3 coloquei nos 3 não 
coloquei 2.5. 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. Aqui as meninas, 
começam logo por 1 metro, da chamada à caixa 
de areia  tem 1 metro, depois 2, 2.5, 3, 3.5, 4.  

65. Tá? 
66. Vocês recordam-se da vossa marca, nº de pés? 
67. Quem não se recorda, faz a corrida inversa 

começa na caixa de areia para aquele lado e 
marca. Tem sinalizadores para as meninas deste 
lado e do outro para os rapazes, vamos lá. 

68.  Joel, apanha-me aí as cordas todas e coloca-me 
aí no carrinho. 

69. Mais rápido meninas. 
70. Caladinhas, porque senão perdem-se na 

contagem. 
71. Contas daqui, daqui. 
72. Começas a contagem daqui para lá.  
73. Filipe, Filipe, daquele lado parta ali. 
74.  Já marcaste, onde é que está a tua marca?  
75. Tá?  
76. Quem já… Já todos têm a marca?  
77. Comecem a ver se marca está correcta se batem 

lá com o pé de chamada.  
78. Tá? 

_______________________________________________ 
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6- Salto em Comprimento 
Completo 
 
 

 
“Penúltimo 
passo mais 

longo” 
“Último passo 

mais curto” 
“Impulsão para 

a frente” 
“Chamada 
rápida e 

dinâmica” 
“Eleva a bacia” 

“Eleva o 
joelho” 

“Eleva os 
ombros e os 

M.S.” 
“Faz peito 

para o 
adversário” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

79. Corrida, impulsão e continua a correr. 
80. Vais ter que alterar, vais ter que ajustar. 
81. Vamos lá.  
82. Vamos lá…quero ver já. 
83. Não é para salter, é só para fazer impulsão, 

chamada-impulsão, eleva joelho livre e continua 
a correr.  

84. Saiam daí. 
85. Sim? 
86. Meninas, meninas os rapazes já estão.  
87. Vocês já viram se a vossa corrida está a bater 

certo? 
88. Então vamos lá. 
89. Não se esqueçam, chamada-impulsão, joelho 

livre lá para cima e caíem com o pé contrário, é 
como se estivessem a correr.  

90. Vamos lá. 
91. Elevem a bacia. 
92. Podes começar. 
93. Sim. 
94. Cátia, a ultima passada é mais curta, fizeste uma 

passada muito ampla e cortas-te a velocidade. 
95. Tens que manter a velocidade sempre, isso é 

que é fazer o proveito da velocidade.  
96. Já está melhor.  
97. Transpor o obstáculo. 
98. O que é transpor? Quem é que me perguntou na 

ultima aula?  
99. Já está? 

100. Cláudia, Claúdia, ainda não é a pés juntos, joelho 
livre lá para cima e continua a correr.  

101. Melhor. 
102. Rapazes, transpor o obstáculo e  têm que elevar 

bem a bacia. 
103. tá?  
104. Joelho lá para cima. 
105. Filipe, Filipe para a frente.  
106. Ruben e Tiago não se esqueçam saltam do azul. 
107. Isso. 
108. “Tás” a travar a corrida, Ruben. Mantenham a 

velocidade. 
109. As meninas hoje já estão a conseguir manter.  
110. Estás a ver Tiago é melhor dali.  
111. Acaba, vai para trás.  
112. Não quero isso em câmara lenta.  
113. Vamos lá outra vez. 
114.  Vamos lá Margarida, em velocidade. 
115. Sim?  
116. Velocidade.  
117. Se não der a marca, não faz mal ajustas. 
118. Isso, exactamente, sem parar.  
119. Sem parar, vamos lá, força.  
120. Velocidade não quero ver ninguém a fazer 

passinhos.  
121. Cátia 1 pé atrás. 
122. Oh Nuria, porque que foi nulo, o quê que ela tem 

de fazer? 
123.  Vamos lá rapazes.  
124. Não Tiago. 
125. Já todos conseguiram aferir a corrida?  
126. Ainda não.  
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Idem ao 
anterior 

“Junção tardia 
dos M.I.” 

127. Ainda não conseguiram ver onde é que têm de 
começar?  

128. Meninas já acertaram a corrida?  
129. Vamos lá.  
130. Mais uma oportunidade.  
131. Cláudia, Cláudia mais um pezinho atrás.  
132. Sem medo. 
133. Vamos lá outra vez, falta velocidade.  
134. Delfina, olhar para cima, não há pulinhos.  
135. Diana, não pára na corrida, com velocidade. 
136.  As meninas do que estão à espera vão para a 

pista fazer a passada saltada aqueles multisaltos. 
137. Tá.  
138. Até à primeira tabela e volta para trás duas 

vezes, vamos lá.  
139. Quando acabarem aí é que voltam para este 

lado.  
140. Delfina, não quero ninguém parado.  
141. Ajuda com os M.S. Rapazes do quê que estão à 

espera?  
142. Corrida saltada daqui até aquele sinalizador, 2 

vezes o percurso, não quero ninguém aí.  
143. Eleva os joelhos, eleva os joelhos.  
144. Faz na pista mesmo.  
145. Sai daí deixa o Ruben… 
146.  Espera aí Ruben calma, ainda tens que ajustar a 

corrida.  
147. Ruben a tua marca é a azul, certo?  
148. Corre sempre nesta pista, senão corres o risco 

de bater ali com as costas, está bem?  
149. Agora tenta manter, ou melhor, aumentar a 

velocidade. 
150. Vai lá. 
151.  Reginaldo os rapazes saltam deste lado.  
152. Com maior rapidez.  
153. Vai Cristiano.  
154. Ele estava preocupado com a elevação. 
155. Põe 1 pé atrás, travaste a tua corrida.   
156. Melhor.  
157. Meninas.  
158. Quem está à espera faz os exercícios.  
159. Vamos lá.  
160. Meninas. 
161. Isso.  
162. Cátia, qual é o teu pé?   
163. O teu pé de chamada, põe dois pés atrás.  
164. Tens de vir sempre com a mesma velocidade, 

não pode ser nem mais rápida nem mais lenta. 
165.  Estou sempre a ver os mesmos a saltar. 
166. Não pode ser.  
167. Delfina se não der bem saltas na mesma. 
168. Vou tirar as marcas. 
169. Salto completo, não se esqueçam de fazer o 

fecho do tronco sobre os M.I.  
170. Estou a ver a ficarem de pé. 
171. Rapazes, não estou a ver ninguém a fazer a 

corrida saltada.  
172. Boa Júlia já vieste com mais velocidade. 
173. Delfina, joelho lá para cima, tens de ficar muito 

tempo lá em cima 1,2,3… 
174. Já meteste mais uma velocidade. 
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“Fecho do 
tronco e MI” 
“Engrupa na 

queda” 

175. Vamos lá. 
176. Mas eu ainda quero outra.  
177. Lá para cima. 
178. Melhor, melhor.  
179. Meninas, vou tirar a marca.  
180. Saltar à vontade. 
181. O objectivo agora não é aqui, é lá ao fundo.  
182. Sai. 
183. Olha, Elsa… Melhor, melhor, não foi nada mau. 
184. Rapazes, ali 1,2 saltam, 1,2 salta.  
185. Rapazes para aquele lado fazer isso. 
186. Voes ouviram? 
187.  O quê que te dói?  
188. Já te disse que essas sapatilhas não são 

apropriadas. 
189. Na aula passada já estavas a fazer 2 metros e…  
190. Tiago e Rui. 
191. Estou-te a dizer que é para fazer o exercício. 
192. Reginaldo, para a frente, puxa.  
193. Meninas. 
194. Sai, sai Lia.  
195. Anda lá. 
196. Nuria vai lá para trás fazer o exercício.  
197. Olha a tua nota a ir para baixo. 
198.  Lá para cima.  
199. Oh Inês.  
200. Estica… e caí com os dois pés ao mesmo tempo.  
201. Um bocadinho melhor. Pelo menos já tiveste a 

preocupação de levar os joelhos à frente… 
202. Vamos lá. 
203. Isso. 
204.  Melhor…  
205. Meninas, lá para cima.  
206. Diana quero-te ver. 
207. Não, é a outra Diana. 
208. Só fizeste para aí dois saltos. 
209.  Diana, sozinha. 
210. Lá para cima. 
211. Isso.  
212. Maior tempo possível lá em cima…  
213. Já tiveste a preocupação de subir mais…  
214. Todos aqui rápido 
215. À minha frente.                               

PARTE FINAL 
 
7 - Exercícios de relaxamento 
muscular; 
8- Entrega dos diplomas 
9- Arrumação do material 

Relaxa com 
suavidade e 

sem 
insistências: 

 
“Adutores” 

“Quadricipede” 
“Gémeos” 

“Isquio-tibiais” 
“Grande 
dorsal” 

 
216. 1,2,3,4,4.5. 
217. Meninas não é para tirar a areia  
218. Só no fim. 
219. 5…  
220. Afasta. 
221.  Já, já acabou a aula. 
222.  Afasta. 
223.  Para um lado e para o outro.  
224. Quadricipede. 
225.  Tronco ligeiramente à frente e sem forçar. 
226. Outro, em equilíbrio meninas. 
227. Então! …  
228. Relaxar …  
229. Tá? 
230.  Outro lado. 
231. Sem forçar. 
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232.  Calcanhar no chão. 
233.  Cláudia, calcanhar no chão. 
234. Tá? 
235. Aqui, agora. 
236. Afastem-se, não é perna em cima é perna em 

baixo.  
237. Tá?  
238. Outro lado. 
239. Troca. 
240. Tá. 
241. Frente…  
242. Estica, estica, estica…isso. 
243. Estão aqui os diplomas da aula passada. 
244. Da competição. 
245. Em primeiro lugar Nuria. 
246. Uma salva de palmas. 
247. Em segundo lugar Cátia Alexandra.  
248. Em terceiro lugar, Delfina. 
249. Em primeiro lugar, com 4.91m …. Reginaldo. 
250. Em segundo lugar o Jorge e em terceiro lugar o 

Luís. 
251. Parabéns a todos. 
252.  Filipe, recolhe os sinalizadores…  
253. Como prémio.  
254. Júlia, vai-me apanhar aqueles sinalizadores com 

o Filipe, ajuda…   
255. Parabéns, estiveste bem…  
256. Olha não é melhor que fazeres anos? 
257. Desta vez tens desculpa mas a próxima não tens. 

 

 

Aula do estagiário 3 

 

Unidade didáctica: Atletismo 
   
Transcrição da Instrução transmitida pelo Professor 
 

Tarefa Componentes críticas Instrução 
Recepção aos alunos 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.Sofia, Ricardo,  
(...) 
2.Ai, ai, ai, vá lá. Joana, o Varela não está? Não? Está-
se a equipar? O Peta, o Zé Miguel, o Zé Miguel naõ 
está?Diogo, Diana, Nelson, Ricardo Silva. O Ricardo 
está? Vá lá Ricardo.  
3.João, Solange, a Suzi está ai? 
4. então posso contar com vocês não posso? Está 
confirmadíssimo? 
5. o que é? É um gravador. 
6. É, é a professora da faculdade, em principio é a ultima 
vez que vem cá. 
7. É um gravador para ouvir o que vocês dizem. 
8. Ouçam meninos, como nós estivemos a fazer na outra 
aula, hoje vamos continuar com as barreiras, já sabem 
que o material que está aqui é muito frágil, por isso 
convém utilizarem com cuidado, esta bem?  
9. Hoje principalmente vamos continuar com a técnica , 
ainda não vamos chegar mesmo à corrida de barreiras, 
vocês ainda tem que aprender alguma coisas. 
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Parte Inicial 
 
1.Skipping baixo, 
médio, alto 
 
 
 
 

.não pára 

.mantém o ritmo 

.coordena a acção dos 
MS e MI 

1. o que é que vamos fazer hoje? Na ultima aula 
estivemos a dar principalmente a perna de passagem. 
2. Gil o que é que se passa? O que é que eu disse? 
3. e? 
4. exactamente, qual foi a perna que estivemos a 
trabalhar principalmente? 
5. e essa é a perna de passagem? 
6. ah, é a outra , esta aqui é a de ataque, que também 
vamos trabalhar hoje.  
7. então hoje vamos incidir mais sobre a perna de ataque 
, meninos , vamos lá, Liliana, Suzi, senta aqui, está mis 
alguém lá dentro?, 
8. está muita gente? 
9. o que é que eu disse na ultima aula em relação à 
corrida de barreiras ? é saltar ? então o quê que é?  
10. transpôs? E porque é que é transpor barreiras? 
11. Não, qual é a justificação? 
12. para não haver muitas variações no centro de 
gravidade não é? 
13. O objectivo é manter o ritmo entre as barreiras e não 
perder velocidade, se vocês saltarem são obrigados a 
perder velocidade. 
14. Agora vamos fazer assim, estão a ver aqueles cones 
ali ao fundo ? os meninos vão correr à volta destas 
barreiras 
15. destas, depois vão até lá ao fundo ao cone e vem até 
aqui, as meninas vão fazer a mesma coisa, vão correr à 
volta destas vão até lá ao fundo ao cone e vem a correr 
até aqui sempre em circulo,  quando eu der indicações , 
por exemplo, eu vou dizer skipping baixo, vocês chegam 
aqui fazem skipping baixo e depois continuam a correr, 
chegam aqui skipping baixo, sem isto está bem? Vamos 
lá, meninos aqui, meninas ali. 
16. ouçam, estas barreiras estão mais altas por isso 
quem sentir mais dificuldade a fazer podem passar para 
aqui, e caso as meninas também queiram podem passar 
para aqui, está bem? 
17. vamos Lupeta, anda . 
18. anda Carlos , está?  
19 podem começar a correr, atrás da Joana , atrás do 
Varela ai Liliana. 
20. olha, correr mais rápido, vamos lá, é para aquecer , 
vai , mais rápido, vamos lá Júlio, Lupeta, o que é que se 
passa? E não podes correr por causa do joelho? Então 
anda lá, corre um bocadinho devagarinho, vai , vamos lá, 
Lupeta anda lá. 
21. Skipping baixo, isso skipping, skipping, rápido, 
rápido, coordena os M.S. com os M.I.. braços , pernas , 
só assim, só assim, ai continua a correr , para aqui 
skipping, isso, vamos lá Carlos. Mais meninas rápido, 
isso não é nada Carlos, que skipping é esse? É isso que 
te ensinam no futebol? 
22. Skipping médio,  vamos isto tem que ser mais rápido  
não é pisar uvas é rápido, vamos lá, vamos lá, vamos lá,  
23. anda Lupeta, mostra ai como é que se faz, isso 
rápido, sobe mais o joelho , está? Para toda a gente ai e 
vira para mim. 

Parte Fundamental 
2. posição de 
transposição das 

.mantém a perna de 
ataque em extensão. 

1. Quem é que tem chiclete? O que é que tens na boca? 
Ninguém? Eu que apanhe alguém com chiclete. 
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barreiras .mantém a posição 
durante 3’ 
.inclina bem o tronco à 
frente” 

2. sentem-se 2a 2 no chão aqui à minha frente, vamos à 
minha frente, olha aqui tanto espaço Lupeta, Ricardo, 
vamos, quero uma menina aqui à minha beira. 
3. Ouçam, ainda se lembram daquele exercício que 
estivemos a fazer da posição de transposição das 
barreiras? Como é que era? Exactamente ,  o que é que 
nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar um bocadinho 
flexibilidade para adaptarem à posição de transposição 
de barreiras, o que é que vamos fazer? 2 a 2 , frente a 
frente a perna de ataque esticada, joelho esticado e a de 
passagem dobrada ao lado, a colega da frente também 
vai estar assim, não... ao contrario, a outra perna 
esticada , exacto, dá a mão, ela puxa e mantêm essa 
posição assim durante 3 segundos, só troca quando eu 
mandar ok? 
4. Ouçam, sintam bem os músculos a esticar , a perna 
sempre esticada está bem? Vamos lá, ponham-se em 
posição e eu ando fazer. 
5.anda lá, exacto, vocês ainda não estão com a perna 
direita, ponham um bocadinho mais para o lado, está? 
6. Lupeta , ao contrario Lupeta, ou tu ou ele tem que 
estar ao contrario, isso, está? 
7. dá a mão e vai, mantém o tronco em baixo. 
8. Lupeta vamos, quem está forçar quem aqui? Anda lá 
Lupeta. 
9. 3 segundos, 1,2,3,e troca, agora puxa o outro, não 
troca de perna, troca o colega, agora força o outro, a 
perna é a mesma. 
10. vai, quem está a fazer? Baixa o tronco, mantém a 
posição durante 3 segundos. 
11. vamos, a perna é a mesma Varela, Bruna Joana 
anda lá, vai Bruna, vamos, 1,2,3, a outra outra vez , 
vamos. 
12 anda lá Carlos, 1, Lupeta, 2,3, troca de perna, na 
nana quem é que é a trocar? Lupeta, tem que ser as 
duas pernas, tá? Troca de perna, vamos. 
13. 1,2,3, troca de colega, vamos 1,2,3, mantém o tronco 
em baixo gente, perna esticada. 
 

3. perna de ataque 
perna de passagem 

.coordena o movimento 
dos M.S. com os M.I. 
.realiza o movimento 
da perna de passagem 
direccionado pelo 
joelho. 

1. todos os rapazes atrás desta linha branca, e as 
raparigas aqui atrás desta linha branca, aqui, lembram-se 
do exercício que fizemos com a caixa? Lupeta. 
2. só vou dar um aviso, quero toda a gente em fila, uns 
atrás dos outros, não quero ninguém encostado, oh 
Carlos o que è que está ai a fazer? Não quero ninguém 
encostado às paredes e mal sai o colega da frente está 
pronto para sair o outro, chega lá baixo e vem outra vez 
cá para trás . 
3. oh meninos então? É nestas, nestas barreiras , Joana, 
lembram-se daquele exercício que estiveram a fazer, oh 
Lupeta, para trabalhar a perna de passagem? Lembram-
se? 
4. tem que, ponham-se aqui de lado vocês, esta perna, 
meninos, podem-se pôr aqui de lado para ver, Lupeta de 
lado.  
5. nas caixas , já vai trocar está bem? Esta perna ataque 
e a de passagem vem por aqui, joelho da perna de 
passagem sempre assim, conduz o movimento, depois 
daqui puxa a perna e põem o joelho, certo? Joelho 
conduz o movimento da perna de passagem, tem que ser 
rápido está ? vamos. 
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6. meninos aqui, tem que treinar os dois lados, eu sei eu 
sei, depois eu troco. Lupeta o que é que eu disse? É vai, 
podes ir Júlio, isso, olha atenção ao tronco , não 
comecem a desequilibrar o tronco , coordenem, Lupeta 
pára, pára, pára está bom, o que é que o Lupeta estava a 
fazer de mal? 
7. exactamente , Lupeta , para ali, o joelho é que conduz 
o movimento , e outra coisa, o que é que eu quero que 
vocês tenham em atenção? É o tronco, a maior parte de 
vocês , está a atacar a barreira e está a fazer isto, , não, 
o tronco tem que estar direitinho , daqui, o tronco deve 
estar direitinho e vem para aqui, sem haver desequilíbrio 
, está bem? 
8. Lupeta, vamos, vai, isso , vira , vira, Carlos anda lá vai 
Carlos , outra vez vira mesmo. Suzi , Solange, anda 
Solange, não Varela, a perna estica à frente e aqui a 
perna de passagem , vai, vamos lá, isso , vai Ricardo, 
olha, olha o tronco , braço contrario à perna de ataque vi 
para a frente , contrario, Lupeta, contrario, isso, não 
subas o joelho . 
9. vai Carlos sobe o joelho, sobe, sobe. Olha o que é que 
tu estás a fazer Carlos ? olha par mim, olha para mim, 
estas fazer isto, em vez de estares a pôr a perna aqui. 
10. vamos Bárbara isso, isso, vai Suzi, melhor Lupeta 
mas ainda estás com a perna muito em baixo, tens que 
subir mais, não sabes não que essa técnica está toda 
mal. 
11. isso, Júlio , o Júlio fez muito bem , vamos, isso, 
melhor Solange, Barbara, vai Joana, isso, mais rápido, já 
fizeram todos deste lado? Já? Vamos então mudar para 
este lado. Vai Bruna, começa ai , olha rapazes , aqui 
outra vez deste lado, sobe o joelho Joana, perna para 
trás, isso isso, Carlos melhor, foi melhor, isso, Lupeta, 
Lupeta , estás com o joelho em baixo, sobe mais o 
joelho, Varela sobe mais o joelho, coordena com o tronco 
o movimento gente, isso Bruna, isso, isso, melhor , 
melhor , Carlos vamos lá, Lupeta falta-te é a flexibilidade 
aqui, vai Júlio , vai Varela, Varela o joelho continua para 
aqui, melhor Bárbara , coloca o tronco, vai, vai, olha 
vamos experimentar deste lado, porque? Oh Lupeta, 
nestas custa mais, experimente fazer nessas mais 
baixinhas Carlos, para ver o que é que acontece. 
12 Vai isso, Júlio anda lá, faz lá outra vez, não, não, está 
bom, faz lá outra vez, faz outra vez, , Solange levanta o 
joelho, Júlio bom, sabes porque que é aquilo? Quando 
mando trabalhar flexibilidade não se faz.  
13. levanta o joelho, isso, melhor, Lupeta sai dai, isso, 
isso, vamos Ricardo , isso, Heitor anda cá, perna de 
ataque vamos, Heitor, perna de ataque, isso,isso, vamos, 
dobra o joelho  da perna de passagem isso. 
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4. ataque à barreira .perna de ataque em 
extensão. 
.enrola a barreira. 
.procura rápido o chão. 
.mantém o ritmo dos 
skippings entre as 
barreiras” 

1. está gente? Agora vamos trabalhar principalmente a 
perna de ataque , o que é que eu quero que vocês 
façam? Daqui desta linha branca, vão fazer só pelo lado 
da barreira, chega mais para aqui para ver , vão fazer só 
skipping baixo e aqui ataca a barreira, perna para cima, o 
movimento que vocês tem que interiorizar é enrolar a 
barreira  , perna para cima , para a frente e puxa rápido 
para baixo, está? Perceberam? Carlos percebeu? 
2. isso , isso, boa, vai, vai, estica a perna, estica a perna, 
, a perna de ataque tem que estar na horizontal certo? 
3. isso Joana continua, oh Gil, anda só aqui recolher as 
caixas por favor, isso , bom, vai, vai, vai, Charlene, 
rápido isso, anda lá, vai, vai Varela, esticada , a perna de 
ataque esticada , depois é como se enrola-se a barreira, 
isso Carlos, isso, isso, boa, mais rápido, skipping entre 
as barreiras, olha a ultima barreira . 
4. pára pára, meninos vão fazer deste lado, para aqui e 
vem deste lado para aqui a fazer a mesma coisa, só 
muda a perna está bem?. Daqui está? Ouçam, e vocês a 
mesma coisa. 
5. Boa , deste lado agora, , vai Bárbara, olha perna de 
ataque esticada Solange, vamos lá, como é que é? Anda 
lá então, pensa , enrola a barreira , daqui estica a perna 
e enrola a barreira , isso, sobe bem a perna. 
6. Heitor, Heitor , oh Solange, deste lado, , vamos é para 
fazer outra vez. Estica , estica a perna Bruna. 
7. Oh meninos , é para estar tudo a fazer , não é para 
estarem ai parados, o Carlos é o que está a fazer melhor 
e é o que está a fazer mais vezes , vai, vamos lá, vamos 
lá, isso, vai, sobe a perna sobe a perna. 
8. não oh Bruna , agora vamos fazer deste lado, , isso 
Barbara , sobe mais a perna, a perna tem que subir, ou 
queres levar a barreira à frente , olha, daqui sobe a perna 
e vai. 
9. oh meninos, está tudo a fazer? Vamos Varela, é 
preciso pegar nos meninos ao colo para fazer? 
10. oh Júlio vem, oh Lupeta anda aqui, o que é que se 
passa? Eu só vejo o Carlos a fazer, mais ninguém a 
fazer, o que é que se passa? Quero uma fila aqui, sai e 
vai logo outro a seguir , não pára. 
11. Vamos Varela, Ricardo, vamos Lupeta, isso, sobe 
mais a perna, ouçam é como se quisessem bater na 
parede à frente, não oh Varela , sobe essa perna, anda 
Júlio, tens que fazer dos dois lados, isso, sobe, sobe, 
agora do outro lado, aqui, de cá para lá, 
12. vai , vamos Bárbara , isso Júlio melhor , isso Varela , 
corre mais, tens que atacar mais longe a barreira . 

5. transposição da 
barreira 

“A perna de ataque 
procura o solo 
rapidamente . 
.equilibra o movimento 
coordenando a acção 
dos M.S. E M.I. 
.realiza o movimento 
da perna de passagem 
direccionado pelo 
joelho. 

1. já está? Chega cá toda a gente, conseguiram perceber 
as principais diferenças entre a perna de ataque e de 
passagem? E a outra? E como é que é? Exactamente, ... 
puxar rápido o pé.... para não perder velocidade durante 
a corrida. 
2. agora vamos fazer assim, vamos usar a perna de 
ataque e de passagem , e o que é que eu quero que 
vocês façam? Daqui, passa, passa, passa, passa, vão ter 
em atenção na perna de passagem, o joelho sempre a 
dirigir o movimento e na perna de ataque perna esticada, 
certo? Vamos lá, as meninas a mesma coisa ai. 
3. aqui é só vocês colocarem e fazerem a técnica 
completa, , só atenção ao tronco, espera ai Carlos , 
desculpa, ter em atenção, meninas parem, Joana, pára 
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só par dizer uma coisa, quando ataca com esta perna, o 
braço contrario vai à frente e inclina o tronco um 
bocadinho à frente , está bem? Tenta não desequilibrar o 
tronco. 
4. Faz de vagar Carlos primeiro, isso, tronco, tronco, 
olha, espera, espera, a barreira tem que ser atacada 
longe, vocês tem tendência a ataca-la perto e é por isso 
que não conseguem coordenar os M.S. e M.I. 
5. bom, bom, vá, vá ,não há problema, vamos, não tem 
mal, não te preocupes, vai, continua, vá meninos. 
6. pé para afrente e para cima , rápido, está bem, 
Ricardo , pode experimentar nesta mais baixinhas. 
7. se vocês virem que não tem flexibilidade para estas, 
podem experimentar nestas mais baixinhas. 
8. joelho da perna de trás , isso, perna de ataque 
esticada e para a frente, , isso Júlio, daquele lado Júlio, 
daquele lado, , isso estica , estica, vira, oh Carlos, oh 
Varela, oh Ricardo e Heitor, vocês estão sempre ai 
parados, não vos vejo a fazer nada, vamos lá. 
9. melhor Bárbara , isso, estica a perna de ataque, isso 
Paula, é isso, vês? Vai Varela, para o outro lado, isso 
Joana , à medida que vão fazendo e sentirem que estão 
a fazer bem, tentem fazer mais rápido.  
10. perna de ataque esticada, Ricardo não pares , Varela 
como é que è a perna de ataque? E a outra estava para 
baixo. 
11. ei, Ricardo, o que é isso? Heitor vamos, Lupeta 
vamos, . 
12. vamos dizer o que é que o Ricardo está a fazer mal. 
Ricardo, faz outra vez anda lá, tens que coordenar os 
movimentos, isso, isso, vai, vai, isso, isso,  sobe mais o 
joelho, Heitor, a perna de ataque não é pelo lado, é pela 
frente. 

Parte Final 
6. reflexão sobre a 
aula 

“quem quiser falar 
levanta o braço” 
 

1. está bom meninos, chega cá, Lupeta, anda, anda esta 
bom, senta aqui toda a gente à minha beira. 
2. então o que é que estivemos a trabalhar hoje? E? 
Perna de passagem, exactamente, então quais, são as 
principais diferenças ? pé a apontar para a frente e para 
cima e outra? Quero alguém aqui que mostre como é 
que se faz a perna de passagem, anda João, para aqui, 
essa é a perna de ataque, ah! E o que é que ele fez mal 
agora? Exactamente, o joelho tem que estar aqui e o pé 
para trás, certo? Tem que subir mais o joelho, muito 
bem.  
3. então 6ª vamos à faculdade , nos últimos 45’ de 
estudo acompanhado nós vamos ter à sala, por isso 
tenham o equipamento com vocês. 
4. Não, tem que ser nos segundos , não depende, oh 
Lupeta, ainda não acabei. 
5. está bem meninos? As meninas se não forem jogar 
tem que ir na mesma Se não tem falta. 4ª entregamos as 
autorizações,  
6. Lupeta, podem ir embora, Ricardo, João, Gil , podem 
ajudar a arrumar. 
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Aula do estagiário 4 

 

Unidade didáctica: Dança/Salto em Altura       
      
Transcrição da Instrução transmitida pelo Professor 
 

Tarefa Componentes críticas Instrução 
 

PARTE INICIAL 
 

Recepção aos 
alunos 
 
 
Chamada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informações à 
turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coreografia de 
64T transmitida 
pela professora 
(situação de 
aprendizagem 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Manter silêncio e atenção.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordenar os diferentes 
movimentos com o ritmo da 
respectiva música. 
- Manter o movimento 
durante toda a coreografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Boa tarde, vou começar a fazer a chamada.  
 
2. Silêncio. Quero silêncio para a chamada se faz favor. 

Ana Catarina, Ana Isabel, Sofia, Andreia tá a faltar 
novamente? Bárbara, Carolina Tavares, Catarina 
Pereira, Catarina Toscano, Diogo Pereira, Diogo 
Costa correu bem?Não? Emanuel, Emanuel não está. 
Francisco, Gonçalo, Hugo, Inês, Isabel, Jorge, Luís, 
Nuno, Patrícia, Pedro, Raquel não está, Rita Vale, 
Rita Bravo, Rui, Tomás, Carolina Pereira e Débora. O 
Emanuel já chegou? Já.  

 
3. Informações. Aqueles que não têm a certeza se vão 

ao dia radical… Posso continuar? Aqueles que já têm 
a certeza no fim da aula levam esta folhinha para o 
vosso encarregado de educação. Assinam e trazem 
sexta-feira…Estão todos a ouvir? Trazem sexta-feira 
assinada e os 25€ que é a cobrança da visita de 
estudo. Quem não tem a certeza não leva, porque eu 
só tenho 10 folhitas. Certo? Eu trago na próxima aula. 
Só levam aqueles que têm a certeza. Certo? Alguma 
dúvida?  

Agora aqueles meninos que têm pastilha elástica, colocar 
no lixo rapidamente. Vamos Patrícia, Pedro… Tou a 
espera. Mais ninguém? 
Atenção! Hoje é o último dia antes da avaliação de salto 
em altura e dança. Convém… convém aproveitar esta aula 
para treinar muito e trabalhar muito, principalmente a 
coreografia. Certo? Dá para tudo.   
 
4. Vamos começar então o aquecimento, quanto a 

organização já sabem. Como eu disse na última aula, 
mistura de géneros. Vamos…Rápido…Vamos… 
Vocês estão muito juntos. Afasta mais. Marcha com o 
pé direito. Direito. Quero marcha com o pé direito. 
Direito, direito. Isso! Marcha, 5, 6, 7 e 8 e vai à frente. 
Levanta o joelho e trás… Frente…Trás…Isso… 2, 3, 
4. Isso… Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. 
Esquerdo e vamos preparar para fazer três joelhos. 
Agora, vamos… 1, 2, 3 e vai atrás. 1, 2, 3 e vai à 
frente. 1, 2, 3 e vai atrás. 1, 2, 3 e vai à frente. 1, 2, 3 
e vai atrás. Vamos tenta ajudar com os braços. Certo? 
Braços…1, 2, 3 e vai à frente. 1. 1,2, 3 e vai à frente. 
Vamos continua…Marcha. 2º bloco. 5, 6, 7 e 8 
grapevine. 5, 6, 7 e 8 gripe vine. Vamos lá. 5,6, 7 e 8. 
4,5,6,7 e 8. Isso!! Vamos agora fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 
1,2,3. Bom! Continua. Continua com três. Continua! 
Vamos! E agora vamos introduzir um mambo. Marcha 
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Alongamento ao 
som da música 
(situação de 
aprendizagem 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alongar as principais 
estruturas mioarticulares, 
mantendo uma grande 
amplitude. 
 

direito. 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. Continua. Vamos. Marcha. 
1. 1, 2, 3. Mais uma vez. Marcha direito. Marcha. 5, 6, 
7 e 8. 1, 2,3. 1,2,3,4 e vai para aquele lado. 
Aqui…Mambo. Certo? Vamos lá, só mambo. Mais 
uma vez...5,6,7,8. Dá mais espaço aí. Vem mais para 
frente. Vamos. Agora vamos fazer o L. Vamos. Depois 
do mambo o L, sim? L complicado, certo? Certo, 
vamos lá. 5, 6,7, 8 mambo e vamos para o L. 
Novamente. Vou fazer ao contrário. 5,6,7,8. Mambo 
vamos. Novamente. Vocês aí, bora… Isso, bom!! 
Último bloco. 5,6,7 e 8…Certo? Vamos lá. Marcha. 
3ºbloco mambo e L. 5,6,7, 8. L. Diagonal à frente. 
Polichinelos. Trás, trás. Vai à frente e vai atrás. 
1,2,3,4. Polichinelos. 1,2,3,4. Salta. Salta. Início, 
certo? Tudo de início. Marcha. Toca a marchar direito. 
5,6,7 e 8. Para aquele lado. E agora? Vamos. Mambo, 
L. Prepara para os Polichinelos. Tudo de início. 
Marcha. Marcha. 5, 6, 7 e 8. Preparar para aquele 
lado. Prepara mambo, L complicado. Polichinelos. 
Isso!!  

 
5. Vamos lá! Bárbara. Vamos lá braços em cima. 

Bárbara.  Em cima vai lá abaixo. Frente, frente. Baixo. 
Início. Baixo. Lado direito. Lado esquerdo. Chega a 
tua mão direita lá abaixo. Troca. Cá em cima, só cá 
em cima. E agora vai lá abaixo com a mão esquerda. 
Roda. Cruza as pernas. Jorge lá para cima, vamos. 
Baixa. Braços lá para trás e acompanha o movimento 
do braço. Acompanha. Troca. Vai lá buscar o outro. 
Vai lá buscar o outro. Vamos lá abaixo e contactar 
com as mãos. Vai ao lado direito. Esquerdo. Vamos lá 
para o lado esquerdo. Fica no lado esquerdo. Muda e 
vai lá abaixo. (voz imperceptível, pois fiquei sem o 
gravador durante alguns minutos). Fica lá em baixo, 
vamos. Sobe. Abraça, vamos abraça. Bom!!  

PARTE FUNDAMENTAL 

Organização da 
parte 
fundamental da 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vossa atenção. Vossa atenção. Inês… Posso falar? 
Daqui para a frente vamos começar com alguns 
grupos a trabalhar na coreografia e outros grupos a 
trabalhar salto em altura. Vamos realizar hoje uma 
competição individual, certo? Posso continuar? Grupo 
1 e grupo 2 trabalha naquele lado junto aos 
espaldares e ali à frente dos professores trabalham a 
coreografia. Construção da coreografia. Por isso têm 
agora a autonomia para começar a trabalhar para a 
avaliação. Grupo 3, 4 e 5 venham cá rapidamente. 3, 
4 e 5. Aqui rapidamente, os alunos Rui, Gonçalo, 
Diogo e Emanuel montar o material. Coloca aqui os 
bancos suecos. Rápido, rápido. Vamos, começar a 
trabalhar. E não a brincar. Quero ver-vos a trabalhar. 
Levanta, levanta. Vamos, vamos. Vamos lá.  

Rui… Tomás… Queria a vossa atenção. O grupo 5 vai 
ficar nesta estação para já a trabalhar 2 séries de 10 
cangurus e 2 séries de impulsões verticais… para aqui se 
faz favor. 2 séries de impulsões verticais para frente e para 
trás. 2 séries de 10. Faz dez e depois faz outros 10, certo? 
De cangurus e de impulsões verticais para frente e para 
trás. Certo? Depois disso vão trabalhar a fase da chamada 
do salto, certo? Eu quero que realizem a impulsão cá para 
cima. Hop. E passa a seguir a trabalhar a outra fase da 
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Competição 
individual com a 
técnica 
completa do 
salto Fosbury 
Flop, situações 
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- Elevar rapidamente a coxa 
da perna livre até à 
horizontal. 
- Elevar o braço contrário à 
perna de impulsão. 
- Conseguir transpor a 
fasquia sem a tocar na maior 
altura possível. 
 
 
- Elevar o braço e manter a 
posição. 
- Adoptar a posição de 
retroversão da bacia. 
- Trazer ancas para à frente. 
 
 
- Efectuar os diferentes 
movimentos com grande 
impulsão. 
- Manter uma postura 
correcta (o mais vertical 
possível). 
 
- Cumprir com o nº de 
repetições estabelecido. 
- Manter uma postura 
adequada para cada tipo 
exercício de força.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transposição da fasquia. Cá em baixo, dentro daquele 
espaço, levar o tronco para trás e trazer a bacia para à 
frente. Ok? É isto que eu quero que façam no momento em 
que transpuserem a fasquia. Recapitular, 2 séries de 10 
cangurus, 2 séries10 impulsões verticais para frente e para 
trás, chamada com impulsão lá para cima, certo? 
Transposição lá em baixo. O grupo 3 e grupo 4 passam 
para aqui e vão começar a trabalhar… vão começar a 
trabalhar técnica completa, certo? Vamos começar com 
1,05 e a seguir vamos aumentar. Têm 3 tentativas para 
passar a fasquia, quem não conseguir faz as três 
tentativas e volta para aqui. Certo? Técnica Fosbury 
Flop… Diogo… Certo? Alguma dúvida? Outra coisa, última 
informação, realiza o salto aponta no meu papelinho se o 
colega passou ou não a fasquia. Certo? Vamos lá, Ana 
Catarina. Tu fazes do lado esquerdo? Então o pé é o 
contrário. Certo? Mais alguma dúvida? Direita, esquerda e 
levanta a direita. Eu quero ver a trabalhar aqui. 
 
7. Ana siga. Próximo. Ana Catarina, a seguir fazes outra 

vez. Vamos. A chamada não é assim Ana, como é 
que é? Esquerdo, direito, esquerdo. É direito, 
esquerdo e perna direita lá para cima. Certo? Catarina 
vamos. Catarina Pereira vamos. Vamos. Para quê 
que travas a corrida? A corrida tem que ser 
progressiva. Certo? Aponta, aponta aqui o da tua 
colega. Bárbara siga. Bárbara vamos lá. Eu não quero 
esperar, vamos. Diogo vamos. Já fizeram tudo? Já 
fizeram? Rápido. Diogo. Bom. Quem é que vai 
apontar aqui agora és tu. Nuno. Nuno siga. Depois 
Diogo passa para ali. Tás a passar de lado eu quero 
que passes de costas. Tens que conseguir passar por 
cima, certo? Mais impulsão. Isabel vamos. Tás a fazer 
o movimento correcto, mas com pouca impulsão. 
Isabel o que é que eu te disse? Isabel aqui rápido. 
Francisco vamos. Olha, passaste completamente 
sentado. A transposição da fasquia não é sentado 
Franscisco. Olha Francisco tens que colocar as ancas 
aqui e tronco para trás, certo? Agora vais ver e 
apontar. Diogo Pereira vamos. Vamos Diogo. 
AAAAA… A chamada como é que se faz? Com dois 
pés? Realizar o último apoio aqui. Anda cá Diogo. 
Quero que faças impulsão aqui e hop lá para trás. 
Vamos lá, faz uma vez. Perna direita lá para cima. É 
esse o movimento que eu quero perna lá para cima, 
certo? Jorge vamos. É por ordem, vamos. Então? Tás 
a passar de lado. Olha aqui, não quero assim. Não. 
Quero daqui lá para trás. Gonçalo vamos. Gonçalo 
aqui. Chama a Ana Catarina para a segunda tentativa. 
Vamos Ana Catarina. Melhorar a chamada. Vamos. 
Emanuel! Eu não quero ver aqui ninguém parado. Já 
fizeram 2 séries de 10 cangurus? Continua a trabalhar 
as fases do salto. Continua a trabalhar. Bárbara não. 
Ana Sofia. Ana Sofia vamos. Perna lá em cima. 
Vamos, salta. Quero mais alto. Mais uma vez, mais 
alto. Vamos, vamos. Ana Catarina vamos. Coloca-te 
aqui e joga-te lá para trás. Eu quero que passe 
primeiro o braço e depois puxa as pernas para cima. 
Certo? Vamos siga. Quero mais impulsão. Vamos lá 
para cima. Ouvir. Luís… Luís e companhia ouvir. 
Agora aqui quero que vocês façam… Emanuel… O 
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salto Fosbury 
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- Coordenar os diferentes 
movimentos com o ritmo da 
respectiva música. 
- Desenvolver a criatividade 
e a cooperação no seio do 
seu grupo de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elevar rapidamente a coxa 
da perna livre até à 
horizontal. 
- Elevar o braço contrário à 
perna de impulsão. 
- Conseguir transpor a 
fasquia sem a tocar na maior 
altura possível. 
 
 
- Elevar o braço e manter a 
posição. 
- Adoptar a posição de 
retroversão da bacia. 
- Trazer ancas para à frente. 
 
 
- Efectuar os diferentes 
movimentos com grande 
impulsão. 
- Manter uma postura 
correcta (o mais vertical 
possível). 
 
- Cumprir com o nº de 
repetições estabelecido. 
- Manter uma postura 
adequada para cada tipo 
exercício de força.  
 
 
 

que é que eu quero que vocês façam agora aqui? No 
chão 2 séries de 10 abdominais e 10 de extensões de 
braços. Continuam a fazer o exercício do chão, só 
que agora eu quero esquerdo, direito e esquerdo lá 
para cima. Certo? Esquerdo, direito e esquerdo, 
entendido? Ana Isabel vamos. Catarina Pereira. 
Catarina Pereira vamos rápido. O corpo não precisa 
de ir tão inclinado. Ana Sofia vamos. Diogo vamos. 
Tás a fazer a tua impulsão na horizontal e eu quero 
na vertical. Impulsão lá para cima. Vai lá para trás 
agora. A Ana Isabel é que começa. Atenção a fasquia 
vai subir para 1,10, certo? Vocês agora só fazem 
condição física. 1, 10 tá? Vamos Ana Isabel, vamos. 
Agora passas para aquele lado. Bárbara. Não, não já 
fez três. Bárbara. Mais impulsão, e depois de 
passares traz as pernas para trás, certo? Quem é a 
seguir? Diogo Costa vamos. Bom Diogo é isso. 
Rápido, chama rápido pelos teus colegas. Nuno, Nuo 
rápido vamos. Sentado, não quero que passes a 
fasquia sentado. Certo? Rápido. Luís vamos… 
Melhor. Carolina Pereira. A chamada é ligeiramente à 
frente do primeiro poste e tu fizeste aqui. Isabel 
vamos. Bom Isabel, muito bom. Francisco, Francisco. 
Quero uma corrida mais progressiva, mais rápida. Tu 
corres muito lentamente. Jorge vamos, rápido. Tás a 
fazer a chamada muito aqui à frente, junto ao poste. 
Emanuel. Continua. Continua vamos. É agora vamos. 
Não, não, não. Bárbara vamos. Quero ver uma 
impulsão mais na vertical, certo? Chega lá à frente. 
Bárbara não. Troca, quem está neste lado vai agora 
para a coreografia. Vamos.   

 
 
 
 
8. Grupo 1 e grupo 2, onde é que eles estão. Quem é 

que mandou sentar? O que é que tens que fazer? 10 
cangurus. Por estarem sentados no colchão. Já está? 
Pedro ouvir agora. Agora é salto em altura. Vão tentar 
saltar com a técnica Fosbury Flop sem tocar na 
fasquia e têm três tentativas. Têm três tentativas para 
realizar aquela altura. Se passarem à primeira espera 
pela próxima altura. Quem não conseguir passar, têm 
mais duas tentativas. A Catarina tem dúvidas. 
Tomás… Para já todos saltam igual. Todos têm que 
tentar passar aquela altura, quem não conseguir 
passar tem mais duas tentativas. Certo? Depois de 
realizar o salto e escrevem lá um visto se o colega 
passou um visto. Se o colega passou um v e se não 
passou uma bolinha. Certo? Não. Se tocar é uma 
bolinha e se não tocar é um V. Pedro…Pedro vem 
para aqui. O que é que vão fazer aqui? Exercitar a 
fase da chamada e impulsão. Para já só quero isto, 
transposição da fasquia, tronco para trás e bacia para 
à frente. Depois impulsão com a perna direita 
levantada. Não. Cada exercício 5 execuções. A seguir 
vão fazer 2 séries de 10, de 10… Não estão atentos… 
2 séries de 10 impulsões verticais para frente e para 
trás. Certo? E a seguir cangurus. 2 séries de 10 
cangurus. Ok? Grupo 2 fica já aqui a trabalhar e grupo 
1 para aqui rápido. Rui… Catarina, Catarina. Rápido. 
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Arrumação do 

 
 
 
 
 
 
 
- Coordenar os diferentes 
movimentos com o ritmo da 
respectiva música. 
- Desenvolver a criatividade 
e a cooperação no seio do 
seu grupo de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Arrumar o material de 
forma ordeira e ordenada.  

Corre mais rápido. Tu consegues, vamos. Débora. 
Débora, começa mais à frente. Chamada aqui. Último 
apoio aqui. Patrícia. Patrícia. Chamada a dois pés? 
Que é isso? A perna direita vai lá para cima, é a que 
sobe. Hugo, Hugo vamos. Tá melhor, mas sobe mais 
lá para cima. Tomás vamos. Mais rápido, tu vens 
muito devagar. Quero que venhas mais rápido. 
Tomás. Rui vamos. Rui olha aqui. Foi assim que 
passaste. Carolina… O grupo que estava aqui ainda 
não fez tudo? Vamos Carolina. Rui tens que ficar aqui 
para apontar. Olha Carolina, a chamada é mais aqui, 
aqui.  Inês vamos, vamos, vamos. Vais colocar aqui 
uma bolinha porque eu quero a técnica Fosbury Flop 
e não a técnica de tesoura. Inês tens que passar de 
costas. Vamos. Pedro. Ouvir. Inês, Pedro chega cá. 
Chega cá rápido. Ouvir aqui. Continuar com a mesma 
organização só que agora impulsão após três apoios. 
Esquerdo, direito e esquerdo, e lá para cima. Ai. 
Esquerdo, direito e esquerdo, e lá para cima. 
Continua a fazer a mesma coisa da transposição da 
fasquia. E agora quero 2 séries de abdominais e 
extensões de braços. Quem era agora a saltar? Rita 
Vale siga. Quando correres Lembra- te direito, 
esquerdo. Sim, se não passar é uma bola. Rita Vale. 
Devagarinho. Catarina. Catarina Toscano vamos. 
Catarina eu quero mais impulsão, enquanto não 
fizeres mais impulsão não consegues passar. Débora 
vamos. Eu aqui não vejo trabalho, eu no dia de 
avaliação não quero desculpas. Eu só vou avaliar. Eu 
não, vocês é que têm que se preocupar. Vamos 
rápido. Assim não pode ser, não tens 4 tempos. E 
agora? Tomás. Tomás vamos. Olha Tomás a primeira 
parte a passar é o braço. Carolina. Anda. Pouca 
impulsão. Se continuares a fazer a chamada junto ao 
2ºposte não vais conseguir. Se fizeres aqui olha o que 
vai acontecer… levas o poste para casa. Rita vamos. 
Ela passou, sem técnica mas passou. Vamos Rita. 
Rita chamada a dois pés? Foi isso que aprendeste? 
Rita olha aqui. Vira as costas à fasquia. Catarina 
Toscano. Eu quero que saltes só lá para cima. 
Débora. Pensa naquilo que estás a fazer. Corrida, 
chamada… tá bem? Patrícia. Daqui a pouco levas o 
segundo poste. Onde se faz a chamada? Aqui aonde? 
Onde se realiza a chamada? Ligeiramente à frente do 
primeiro poste. Certo? Rita Roque vamos. Podem 
fazer um passo e toca à frente. Podem fazer, mas 
esse é mais difícil. Agora vamos começar a saltar 
1,10. Hugo. Vamos Hugo. Espera. Eu disse espera. 
Já que vieste aqui agora ajuda-me. Não, tou a falar 
para ti. Hugo coloca em 1,10. Hugo. Carolina. Vira as 
costas. Inês vamos. Inês rápido. Eu não quero salto 
de tesoura. Pedro vamos. Queres ouvir? Tu tas a 
realizar uma impulsão muito na horizontal e vens para 
aqui. Realiza uma impulsão mais para cima. Quero 
mais para cima. Rita Vale vamos. Rita vamos. A 
passagem para aí tem que ser rápida. Vamos Rita 
Vale. 

 
  
9. Chega cá todos. Oiçam… Nuno, Luís, Inês e Isabel 

arrumar o material rapidamente. Ainda faltam 10 
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material e 
organização 
para a última 
situação. 
 
 
 

minutos para tocar. Por isso mesmo vais arrumar. 
Juntar os bancos suecos lá ao fundo. Juntar os 
bancos suecos lá ao fundo, vamos. Rita Vale. Ajuda, 
ajuda. Sentar. Quero tudo sentado, vamos. Luís. 
Vamos sentar lá ao fundo. 

 
 

PARTE FINAL 
 
Apresentação 
da coreografia 
construída na 
aula.  

 
- Coordenar os diferentes 
movimentos com o ritmo da 
respectiva música. 
- Apresentar as 
combinações dos vários 
passos básicos. 

10. Atenção. Calem-se se faz favor. Posso falar? Pedro… 
Sentado Nuno, eu disse que queria toda a gente 
sentada. Sentado e é no chão. Primeiro grupo a 
apresentar a coreografia, grupo 1. Certo? E agora 
com música e vão apresentar aquilo, aquilo que têm 
já feito. Os outros eu quero em silêncio. Eu disse 
silêncio. Luís… Pronto? Marcha. Marchar já. Tá? 
Atenção, ouvir. Têm que treinar mais o ritmo, tão fora 
do ritmo da música. Direita bate no batimento forte. 
Há falta de coordenação entre vocês. Grupo 2. Eu 
quero silêncio. Continuo a querer silêncio. Já posso? 
Continua Pedro. Já tá? Digam-me uma coisa a vossa 
coreografia vai ser de quantos tempos? E quantos 
tempos estão? Não se esqueçam que a avaliação é já 
na próxima... Eu só estou a perguntar. Ah ainda não 
acabaram, então de início. Vamos… Pronto eu só tou 
a dizer que são poucos passos consolidados. É só 
isso que estou a dizer. Ok Rita quem vai ser avaliada 
és tu, e não eu. Grupo 3 vamos. Grupo 3 vamos 
rápido. Silêncio. Gonçalo e companhia. Bom. Grupo 4. 
Qual é a diferença, eles treinaram. Vamos. Pronto? 
Quando estiverem. Vamos. Último grupo. Último 
grupo vamos. Silêncio. Pronto? Tá bom. Atenção. 
Últimas palavras antes de irem embora. Alguns 
grupos precisam de trabalhar muito. De recordar que 
na próxima aula será avaliação de salto em altura. 
Duas aulas serão para salto em altura, certo? Na 
outra semana será dança. De hoje a 15 é a avaliação 
de dança. Tomara Rita eu realmente estar enganada 
e dar um grande nota ao vosso grupo. Não. Eu só tou 
a dizer é que as minhas expectativas no vosso grupo 
eram grandes, no entanto… no entanto, acho que não 
estão a aproveitar da melhor maneira. Eu quero mas 
trabalho da vossa parte. É só isso, mais nada. De 
hoje a 15. Não esquecer que quarta-feira à 1 e meia 
eu estou aqui para trabalhar convosco. Amanhã. 
Quem quiser vir com vontade de trabalhar. Eu vou dar 
dança e salta em altura. Emanuel. O papel para o 
encarregado de educação está ali em cima da 
secretária. Trazer assinado para sexta. Certo? Até 
sexta-feira. Como é que tu está inscrita no Dança 
Connosco se o teu nome não está no programa? 
Tens que ver isso. Era o do grupo do Diogo Costa? 
Sim, tá bom. Até sexta.   
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Aula do estagiário 5 

 

Unidade didáctica: Aeróbica e Salto em Altura 
    
Transcrição da Instrução transmitida pelo Professor 
 

Tarefa Componentes críticas Instrução 
 

PARTE INICIAL 
 

Recepção aos 
alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Os alunos 
realizam os passos 
básicos de aeróbica, 
exemplificados pela 
professora. 
 
2- Os alunos 
realizam uma 
coreografia de 
aeróbica, transmitida 
e exemplificada pela 
professora, ao ritmo 
da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 e 2- Coordenar os 
diferentes movimentos com 
o ritmo da música; 
- Manter o pé de liderança 
de acordo com os tempos 
musicais; 
- Realizar os passos 
exemplificados pela 
professora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- Tomem atenção. Gente, vou começar a fazer a 
chamada. Filipe a aula já começou, Filipa, André, 
Andreia. Mesmo a tempo… Catarina, Daniel, 
Diogo, Filipe, Gilberto, Henrique, Inês Costa, Inês 
Castro, João Soares, João Pinto, José Oliveira, Zé 
Martins, Leonor, Cláudia, Rita, Pedro Santos, 
Pedro Queirós, Rute, Sara, Sérgio. Sérgio sai daí, 
se faz favor. Sthefanie, Telma. Leonor está, 
Cláudia? Não vem? E o André? O teste teórico, 
como vocês sabem, está marcado para terça- feira 
dia 26. Como dança e salto e altura não está bem 
consolidado, vocês estão com algumas 
dificuldades, eu proponho passar o teste teórico 
para quinta, isto se vocês estiverem de acordo. 
Não, próxima quinta dia 28. Um de cada vez, se 
faz favor, se não eu não percebo nada… Na outra 
terça é avaliação de salto em altura e vocês 
precisam de tempo para treinar antes da 
avaliação. Toda a gente concorda de passar para 
a outra terça dia da avaliação de salto em altura? 
Por mim é indiferente… Isso não dá para trocar… 
Na última quinta, na semana de salto em altura… 
portanto… não, esta é avaliação, ponto. Na outra 
é que é avaliação de salto em altura… Diz? As 
modalidades que estamos a abordar, claro. E 
condição física. Como é que ficamos? Vão pensar 
e dizem-me na próxima semana. O dia do teste.  

1. Todos de pé, pelo ginásio, vamos começar… 
Virados para cá… Para o quadro, como na última 
aula. Virados para mim… João Pinto, João 
Soares, Filipe, José Martins, cá para a frente… 
Marcha… Sem dúvida… Henrique vem cá para a 
frente, se faz favor. Todos a marchar, pé direito. 
Pé direito mais forte na marcha… Passo e toque, 
só isto. Vamos relembrar os passos. Tá?? A. 
Pedro, ouve a música. V. Inês Costa, aqui para a 
frente. Filipe, afasta atrás. Só isto. Bem. Puxa 
calcanhares. Joelho. Bem. Catarina, ouve a 
música. Isso. Tá, cruza ao lado. Palma em cima, 
palma em baixo, só isso. A seguir, roda. Ok? Só 
assim. Como vêm a roda é muito idêntica ao 
passo cruzado… Afasta, roda, roda, toca. Tá? 
Toda a gente comigo. Afasta, meia volta, meia 
volta, junta. Tá bom, marcha com o pé direito. Só 
isto… É isso mesmo João, já não faz barulho. 
Telma, vem cá para a frente, por favor.  

 
2. Vamos fazer uma coreografia e para eu poder ir 
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3-Os alunos realizam 
uma coreografia de 
aeróbica, transmitida 
e exemplificada pela 
professora, ao ritmo 
da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Manter o alinhamento 
corporal. 
 
- Manter a posição durante 
15’’ 
 

ajudar alguém com mais dificuldades, a Telma vai 
ficar a coordenar, certo? Marcha. João… Agora, 
V. É isso. Faz V e a seguir cruza. V, cruza. V, 
cruza, só isto. Volta para a posição de início. 
5,6,7,8, V, cruza. Bem. Inês, anda cá se faz favor. 
Marcha. Mais uma vez, 5,6,7,8,… cruza. Volta ao 
sítio. A seguir ao cruzado, vamos fazer passa e 
toca à frente. Só isso. E a seguir, para trás. 
Percebido? Marcha. 5,6,7 e 8, V, cruza, frente, 
frente, trás. Era para voltar à posição inicial, certo? 
Marcha, direito. Direito, está? V, cruza, passo e 
toca à frente, passo e toca atrás, certo? 5,6,7 e 8, 
V, cruza, frente, frente, atrás, atrás. Bem. De 
inicio. 5,6,7,e,8, V, cruza, frente, frente, atrás, 
atrás. Bem. Agora, depois do passo e toca à frente 
e atrás, vamos fazer a volta. Não vale a pena. 
Certo? Vamos marchar ao ritmo da música… 
Marcha. 5,6,7,e,8, V, cruza, frente, frente, atrás, 
atrás, roda. De inicio. 5,6,7,e,8, V, cruza, frente, 
frente, atrás, atrás, roda. Bem! Marcha. A seguir à 
roda vamos puxar calcanhares. Só isto. 5,6,7 e 8, 
V, cruza, frente, frente, atrás, atrás, roda, puxa, 
puxa. Bem! Marcha sempre com o pé direito, 
certo? Marcha. Pedro! 5,6,7 e 8. Frente, frente, 
roda, puxa, puxa. Bem! Para terminar, só falta 
fazer o mambo, certo? Vamos fazer só mambo. 
Gilberto, mambo, tá? Só mambo. Troca, vai ao 
outro lado e junta. Só isto! Troca e junta. Vamos 
juntar tudo… Daniel, Daniel… Vamos juntar tudo. 
5,6,7,e,8,V, cruza, frente, frente, atrás, atrás, roda, 
puxa, puxa, mambo. Bem! Agora, vamos fazer 
tudo duas vezes. Ok? Quando terminar começa 
com o mambo outra vez. Marcha! Calma! Marcha! 
Vamos entrar na batida forte da música. Bem! 
Cruza, frente, frente, atrás, atrás, roda, puxa, 
puxa, mambo. De início. Cruza, frente, frente, 
atrás, atrás, roda, puxa, mambo. De início. Frente, 
frente, atrás, atrás, roda, puxa, mambo. Telma, de 
início. Telma. 5,6,7 e 8, V… Bem! Continua, 
Telma! Do início. V. Roda. Do início. 5,6,7,e,8, V. 
João! Do início. João. 5,6,7e 8 roda, puxa, puxa, 
mambo. Mambo. João, só o mambo. Ao lado, dá 
um saltinho, para esse lado. Telma, faz a 
coreografia mais uma vez. João faz o mambo 
mais uma vez. Saltinho, e para o outro lado. Está 
melhor. “…” Está bom. Não te vais sentar, pois 
não Henrique?  Todos com atenção. 

3. Vira para mim. Afasta uns dos outros. Braços lá 
em cima, cá em baixo. Inspira. Em baixo, inspira. 
Cá em cima, Filipe. Tá bom. Puxa, em equilíbrio. 
João! Pedro! Frente. Esforça bem. Em equilíbrio, 
João. Pedro! Frente. Esforça bem. Em equilíbrio, 
João. Ao lado. Mantém. Se estiverem na 
brincadeira de certeza que nunca vão conseguir 
fazer isto sem desequilibrar. Troca. Quero ver 
quem é que consegue fazer as passagens sem 
desequilibrar. Vamos. Atrás. À frente. André, sem 
segurar. Passa para o lado. Filipe, assim é mais 
fácil, não é? Está bom. Mãos ao chão, e mantém. 
Só para quando eu contar 15. Vamos, lá em baixo. 
Sem insistências, mãos no chão. 1,2,3,4,5,6. 
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Esforça mais. 8,9,10,11,12. Cláudia, em baixo. 
14,15. É para manter até chegar ao 15. Afasta. 
Cotovelos lá em baixo. Mantém. Lá em baixo 
Pedro. Tem que tocar, vamos. Henrique, no 
máximo. 6,7,8,9,10,11,12 “…” 15. Agora, senta. 
Afasta. Mãos à frente, no máximo e mantém. 
André, cá para a frente. André, cá para a frente. 
No máximo, João. Eu quero começar a contar… 
Filipe, no máximo. 1,2,3. Henrique! 6,7,8. “…” 
10,11. No máximo, afasta no máximo. 13,14,15. 
Posição de ponte. Henrique, tens lugar mais à 
frente. Posição de ponte, disse eu. Quem está a 
fazer a ponte pode baixar. Sthefanie, Andreia, 
Daniel, Filipa, Henrique, Inês e a outra Inês ficam 
dispensados e o resto, ponte. A Telma também, 
desculpa. Força, lá para cima. Rita, não é assim. 
Eu quero ver a ponte. João! Está bom.   

 

PARTE FUNDAMENTAL 

 
4- Estação 2 
Espaço 1:  

2. Os alunos 
realizam a 
técnica 
fosbury flop 
completa. 

3.  
4. Espaço 2:  

2.1- Os alunos 
realizam a 
retroversão da bacia, 
partindo de pé e de 
costas para o 
espaldar, segurando-
se neste. 

5. 2.2- O aluno 
parte da 
posição de 
vela e cai 
na posição 
de 
recepção, 
apoiando a 
cintura 
escapular. 

2.3- Partindo de 
corrida lenta o aluno 
realiza os dois 
últimos apoios, 
“direito/esquerdo 
para destros”, e com 
o ultimo a impulsão 
lançando 
simultaneamente 
para a frente e para 
cima os MS e o MI 
livre. A queda é 
realizada sobre o pé 
que realizar a 

4-Estação 2: 
  Corrida preparatória: 
- Realizar a corrida em 
velocidade e em curva na 
fase final. 
 
Transposição da fasquia 
- Lançar ombros para trás e 
simultaneamente elevar a 
anca. 
 
Recepção: 
- Cair sobre o colchão de 
queda, apoiando em 
primeiro lugar a cintura 
escapular. 
- Elevar os joelhos. 
 
Impulsão: 
- Realizar a última passada 
mais curta; 
- Realizar a impulsão de 
forma enérgica com o apoio 
da planta do pé. 
- Elevar o MS da perna livre 
e em simultâneo com esta. 

 
4. Juntem-se por grupos de avaliação de aeróbica. 

Não faz mal. Diogo! Vou atribuir a cada grupo uma 
função, só vou dizer uma vez… Quando eu puder 
digam-me, tá? Sara, quando eu puder falar avisa-
me. Posso? O grupo do Daniel, o grupo da Rute, o 
grupo do João Pinto e o grupo do Gilberto vão 
ficar neste espaço, para já, a treinar o vosso 
esquema de aeróbica para avaliação, certo? 
Alguém trouxe CD? O CD está no rádio, vai ser só 
um grupo de cada vez aqui à frente. Eu disse para 
o trazerem preparado, se não o trouxerem, 
preparem-no que é para apresentar no final da 
aula. Já tiveram tempo de o construir, certo? 
Podem começar a trabalhar nos grupos que eu 
disse. Têm o Cd no rádio. Inês, organizem-se. Os 
restantes grupos… Vocês podem começar a 
trabalhar.  “……” Os grupos que estão aqui, vão 
ficar mais ou menos aqui, junto à parede, certo? 
Na parte do trampolim, “…” Quero quatro 
colchões, aqui! Sara, vai ajudar a trazer colchões. 
“…” Oh Diogo, o colchão é para trazer como? “…” 
O grupo que está em salto em altura, chega cá! A 
bacia é mais afastada. “…” Quem está em salto 
em altura chega cá, rápido! “…” André, chega cá, 
estamos a perder tempo, vamos. Aqui nós vamos 
correr em curva, vamos saltar, e depois de saltar 
eu vou dizer para que lugar é que vocês vão. 1,2 
ou 3. No espaço 1 vão estar agarrados aos 
espaldares, só isto. Aqui, Anca para trás, anca 
para a frente, só isto, ok? No espaço 2, 
começamos por fazer posição de vela. 
Começamos com posição de vela. Filipe, eu estou 
a falar. Posição de vela e deixa cair, certo? Só 
isto! Os ombros é que apoiam no colchão. Quando 
eu disser estação 3, “…”, eu quero que vocês 
façam, à frente dos professores, direito esquerdo, 
lá para cima. Certo? Faz corrida lenta, direito, 
esquerdo, lá para cima. Percebido? Podem 
começar a saltar. Não, vocês vão para a estação 
que eu disser. Oh João, não te chamo a atenção 
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impulsão.  
 

mais vez nenhuma. S ó fazem uma vez. Pedro 
começa a saltar. Vai para a estação 1. Outro, isto 
é para ser feito rápido. Pedro, saltaste 
completamente de lado. Sabes em que posição 
poses-te o teu pé? Aqui, completamente de lado, 
e depois tiveste de mergulhar. Não, o apoio do pé 
é feito…. Vai para a estação 1, certo? Stephanie! 
Pedro, “….” Desculpa Stephanie, não vi! André, 
rápido! Impulsão, certo? Pessoal, se vocês dão o 
último apoio muito afastados da fasquia, têm de 
mergulhar para os colchões. Certo? Vai para a 
estação 1. Não, “…” Não, tem de ser o direito. 
Vens do lado direito, o último apoio é o esquerdo, 
certo? Vai para a impulsão. Estação 3. Quero que 
vocês façam o último apoio atrás disto. Stephanie. 
A impulsão é ao pé dos professores. Corre mais 
de trás. Stephanie, o último apoio á atrás disto. 
Estás a travar a corrida e o teu último apoio já está 
completamente paralelo à fasquia. Não! Aqui, 
direito, esquerdo, impulsão. Força! Pessoal, isto 
tem de ser feito rápido. Pedro, vais trabalhar 
impulsão. Fizeste salto a pés juntos. Direito, 
esquerdo, lá para cima. Vamos! Andreia! Andreia! 
“..., Andreia. Eu não quero ver ninguém a travar a 
velocidade de corrida, quando se aproxima da 
fasquia. Impulsão. Filipe, “bora”. Filipe, está quase 
bem mas, o teu último apoio foi dado aqui e tu 
saltas-te aqui para trás. Não! Deves rodar sobre o 
pé e tentar passar de costas para a fasquia, certo? 
Faz a posição de vela. Faz vela e cai. Faz outra 
vez. Leonor, isto é para ser feito rápido. Impulsão 
a um pé! Leonor, direito, esquerdo e lá para cima. 
“…” Vamos, só isso. Já fizeste? Começa mais de 
trás. É isso! Não pára a corrida e não mergulha 
para o colchão, faz impulsão lá para cima. Vamos! 
Tu vens assim e já estás a perder velocidade. 
Não! Henrique, aproveita na passada “…”, chega 
aqui e roda, certo? E impulsão. Vais a correr, roda 
e sobe. Também não há problema”….” Sara, a tua 
corrida é assim, e depois tiveste de mergulhar, 
certo? Não! A corrida é em velocidade e depois 
aqui e aqui é só rodar e impulsão. Vai fazer 
impulsão. Pedro! Diogo! Vais a correr, direito, 
esquerdo e lá para cima. Lá para cima, força! 
Pedro, Diogo, vamos lá. Diogo, rápido. Podes. 
Diogo, a tua última passada está a ser aqui e 
deveria ser aqui. Estás a mergulhar para trás. Ou 
seja, estás a perde altura, certo? “…” Pedro! 
Filipe, “…” Estás a apoiar o teu pé aqui e depois 
estás a mergulhar para trás. Não! Pedro, bora! 
Agora estás a saltar com o rabo em baixo. Tens 
de elevar a bacia “…” e impulsão. Força! “…” e 
depois mergulhas para trás. Não! Para 
aproveitares a tua corrida, “…” Oh João, eu não 
me quero chatear, tira daí o pé, se faz favor! 
Pedro. Impulsão, Impulsão e impulsão. Não 
Pedro, ali. Direito, esquerdo e lá para cima. Opa! 
Leonor. O que fizeste mal? E mais? Leonor, 
impulsão. Direito, esquerdo e lá para cima. 
Stephanie! Leonor, faz impulsão aí. Stephanie, 
tens de rodar. Os alunos que estão a fazer salto 
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em altura, são para aí 12. Porque é que a 
trabalhar, eu só vejo 3. André, Diogo, estou a falar 
convosco. Os alunos que estão em salto em 
altura, André, são 12. A trabalhar são 3. Alguma 
coisa não está bem, certo? Vamos trabalhar até 
eu vos chamar novamente. Não é brincar. “…” É 
direito, esquerdo. Pé direito, esquerdo, certo? 
Sara, exercício de vela e depois vais fazer 
impulsão, certo? André, estou à espera. O que é 
que fizeste aqui de errado, André? Esse não é o 
erro principal. “…”,certo? Vieste em corrida recta, 
chagas-te aqui e lançaste-te de lado. Não! O 
último apoio roda e deves passar já de costas 
para a fasquia, certo? Vai lá. Faz a 3. Oh 
Henrique, Henrique! Tu não vens já assim, não! 
Corrida em curva e “…..” roda sobre o último 
apoio, certo? Stephanie! Stephanie, Estás a 
passar completamente de lado para a fasquia. O 
teu último apoio está a ser para fora. Não! 
Stephanie, imediatamente. Chega aqui! Rodas 
sobre o pé de apoio e vai lá atrás, certo? Não! Eu 
já disse que não. Roda. Exactamente, roda sobre 
o pé. Sim. Estás a passar de costas para a 
fasquia. Aqui! Bacia para a frente, certo? Aqui! 
Tens de levantar a bacia para a frente, certo? 
Leonor! Leonor, a impulsão é a um pé, a um pé e 
a um pé. Eu sei. O problema é que tu não fazes a 
um, fazes a dois. Vamos. Filipe, estás a passar 
completamente de lado para a fasquia, não! O 
meu objectivo é que tu passes de costas para a 
fasquia. Leonor, mesmo assim “…”.                                       
Troca. Não, eu disse não! Oh Diogo! “...” Não, vai 
ser já. Filipe, André vamos trocar de grupo que eu 
quero falar. André, trabalhar aeróbica. Meninos, 
podem começar a trabalhar aeróbica. Quando eu 
poder falar de salto em altura. Depois dizem-me 
que têm pouco tempo para saltar, certo? Vocês 
vão saltar. Diogo! Eu não quero que estejam na 
brincadeira para eu estar sempre a chamar. 
Depois de saltarem eu digo em que fase vocês 
estão pior e o que devem exercitar. Estação 1: 
Nos espaldares. Aqui, Anca para trás, anca para a 
frente, só isto, certo? Na estação 2, posição de 
vela e a seguir, caiem para o chão. Aqui. Oh Zé! 
Mais ou menos. Posição de vela e cai assim, 
certo. Só as omoplatas é que tocam no colchão. 
Na estação 3, à frente dos professores, após 
corrida lenta, direito, esquerdo, lá para cima, 
certo? O braço. Para já só saltar. Se estiveres à 
vontade fazes direito, esquerdo, tá? Mas para já 
só lá para cima. Rapazes, podem começar, força. 
Daniel. Rapazes, podem começar por trabalhar 
nas três estações. Raparigas, saltam. Vocês são 
mesmo do contra. “…” Eh, rapazes! É para fazer 
impulsão. Filipa, rabo cá para cima. Direito, 
esquerdo, salta. Estás a saltar onde? É aqui que 
quero que saltes, certo? Filipa, trabalhar para ali, 
para perto dos professores. Direito, esquerdo, lá 
para cima. Força. Rita, rabo para dentro, certo? 
Força. Isto é para ser feito rápido, meninas, 
vamos. Olha o que tu fizeste. Vais fazer impulsão, 



Anexos 

XXXVII 

 

força. Podes fazer aqui! Olha o que tu fizeste. Tu 
vinhas aqui, o teu último apoio foi cá para fora 
para depois mergulhares. Nada disso! O teu último 
apoio deve ser mais próximo da fasquia e deves 
rodar sobre o pé. Tu vieste aqui, andas-te um 
bocadinho para fora para poderes mergulhar 
melhor. Fizeste um mergulho, “céssio”. Vamos 
trocar. Anda lá! Vá rápido. Lá para cima, espaldar. 
Rapazes! Está toda a gente a fazer o quê? Sérgio, 
anda lá para a frente. Vamos! Isto é para ser feito 
rápido. Zé, passas-te de lado para a fasquia. Não! 
Eu quero que tu já passes de costas, certo? Tu 
passaste aqui. Eu quero que tu “…” Espaldar. “…” 
Anda João. João, a impulsão é a um pé. Para o pé 
dos professores. E o rabo, lá para cima. Impulsão. 
João, não está assim tão mal. Tens de colocar o 
rabo para a frente, certo? Vai para os espaldares. 
Zé, dá o teu último apoio lá mais atrás, certo. “…” 
Não! Eu quero que tu rodes sobre o teu pé 
esquerdo durante a impulsão, tá? Convém. 
Stephanie, és a última! Daniel a corrida não é 
2,3,4 e 5, não! É corrida mais rápida, certo? Se 
não perdes velocidade. Gilberto! Gilberto! Tu estás 
a passar completamente de lado para a fasquia. 
Eu quero que tu passes de costas e quero que tu 
rodes sobre este pé, certo? Estação 3. Rabo lá 
para cima, João. Rabo lá para cima. “…” Sérgio! 
Sérgio, tem calma com aquilo que dizes. Olha, 
certo? João! João, olha para mim. “…” Meninas! 
Daniel, estás a passar com o rabo completamente 
cá atrás, não. O rabo é aqui! Catarina! Para já, 
estás a parar a corrida aqui, não. Faz corrida 
completa. “…” Rapazes, vocês deviam estar a 
trabalhar e não estão. Gilberto e João, trabalhar 
para aqui! Catarina! Catarina! Está muito melhor, 
mas o teu último apoio continua a ir lá atrás para 
depois mergulhares. Não! Roda sobre o pé, certo? 
E Impulsão. Vais fazer direito, esquerdo e. Telma. 
Primeiro, corrida demasiado lenta. Segundo, o 
final da corrida deve ser ali e tu saltas atrás. 
Terceiro, isto é para colocar o apoio, certo? “…” É 
uma prenda. Telma. “…” o que eu pretendo. O 
último apoio, roda………. Lá para trás. O último 
apoio deve ser feito mais ou menos nesta zona. 
Estás a dá-lo aqui e o teu último apoio já está 
assim. Olha. Não. Quero o pé aqui e roda sobre 
ele. Aqui e roda sobre o pé. E elevar a bacia. Vai 
para a impulsão. Vamos lá. Sérgio. Tens de elevar 
a bacia. Depois da impulsão, o teu rabo passou 
completamente cá em baixo. João, tens de elevar 
a bacia, tá? Oh Henrique. Oh Diogo! Eu espero 
que isso faça parte da tua coreografia, certo? E do 
Pedro Santos também. Está melhor! Está melhor 
João. A única coisa que falta é rodar mais sobre o 
teu pé esquerdo e passar de costas para a 
fasquia. Estás a passar de lado, está bem. Faz a 
posição de vela. Gilberto! “…” Tu podes estar aqui 
e 1, 2, 3 e estou à frente, certo? É muito provável. 
Saltas-te aqui e “…” da bacia. Não! “...” Deves 
pensar na avaliação, certo? Meninas, é a vossa 
vez. Gilberto e João, façam a última, força. João 
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vai lá fazer a última. João, João! Podes começar, 
vamos. Tu estas aqui e saltas demasiado afastado 
do colchão, não! Aproxima e roda sobre o pé, 
certo? João, o teu último apoio, “….”. Meninas, 
troca, vamos saltar a última vez. Catarina, estás a 
saltar exactamente igual. O teu último apoio está a 
ser para fora. Não! Roda sobre o teu último apoio. 
Tu pensas que estás “…”, Não. “...” Vai fazer 
impulsão. Rápido. Filipa, a tua corrida foi toda em 
recta. Quero que faças corrida em curva. Chegas-
te aqui e mandaste-te. Não, roda sobre o teu pé. 
Oh rapazes. Vai trabalhar impulsão. Além de 
fazeres só direito, esquerdo, roda também, certo? 
Não, já vamos apresentar. João preocupa-te com 
a impulsão. Rute. Tu estás a saltar muito longe e a 
cair logo de rabo, Não. Daqui, bacia para cima. 
Inês! Está melhor.  

 
PARTE FINAL 

 
 
5- Demonstra o 
esquema exercitado 
na estação 1. 
- Exercita os passos 
básicos e a noção de 
ritmo musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5- Coordenar os diferentes 
movimentos com o ritmo da 
música; 
- Manter o pé de liderança 
de acordo com os tempos 
musicais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Diminuir o estado de 
activação;  
- Exprimir a sua opinião.  
 
 

5- Tá bom! Chega cá , por favor. Rita! Vamos começar 
a apresentar. O primeiro grupo é o da Inês Castro. 
Preparem-se e quem estava no salto em altura arruma 
o material já, rápido, enquanto eles se preparam. João 
Soares, arrumar o material. José Oliveira, Gilberto, está 
tudo bem? Daniel! Daniel, qual é que é uma regra 
básica para a arrumação dos colchões? Quantos é que 
devem levar os colchões? Stephanie, qual é que é uma 
regra básica para a arrumação dos colchões? Zé, 
Henrique, Sérgio. Zé, chega cá se faz favor. Henrique e 
Sérgio, pelo menos foram os que eu vi. Chega cá Zé 
Martins. Quero toda a gente de pé. O Sérgio e o 
Henrique vão pedir desculpa ao Zé Martins e esse 
comportamento não é para se verificar em mais aula 
nenhuma. Eu não tenho a certeza de quem o fez, 
certo? E não quero chatear-me mais com isso. Sérgio! 
Digamos que não é o comportamento mais apropriado 
para a sala de aula, certo? Muito menos quando põe 
em risco a integridade física de um aluno, certo? Quem 
é que ficou nos colchões? Quem é que ficou nos 
colchões, fui eu? Vamos apresentar, Inês! Silêncio. 
Tudo atrás de pé a tentar fazer o que eles estão a 
fazer, rápido. Inês. Sara, é só apresentar o que vocês 
sabem, mais nada, força! Sara, só apresentar. Bem! 
Próximo, Stephanie! Oh gente, enquanto estiver um 
grupo para apresentar, eu quero-vos calados, certo? 
Stephanie, é apresentar. Daniel! Diogo, a avaliação é 
na próxima semana. Espero que não se esqueçam 
disso, certo? Daniel! Daniel! É só para apresentar o 
que está preparado, força! Daniel, mas é hoje. O que 
está acabado. Diogo! Telma, força. Telma, vamos lá. 
Gente, concentrem-se. “…” Sérgio. Não! Tá bom! 
Rapazes. O palco é vosso. Como vocês quiserem. Está 
a acabar. José, os rapazes estão a apresentar. Tá 
bom, rapazes. Na roda vocês não devem passar este 
pé á frente, é um conselho. Está bem. Pelo menos o 
João estava ao contrário. É mais fácil para ti, mas para 
mim é indiferente, está bem? Filipe! Não faz mal. Está 
bom. Henrique! Rita. Vamos lá, está a ficar na vossa 
hora. “…” Malta. Rita, já não falta muito para a 
avaliação. André. A gente já fala no final. Hoje. André, 
aconselho-te a não estar aqui tanto tempo parado sem 
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6- Retorna à calma. 
 

fazer nada, certo? Se eles fizerem alguma coisa mal. 
Toda a gente apresentou, certo?  
6- Está bom. Alguém pensou, podem sentar, “…” 
Apresentação final da coreografia Zé? Não, está 
descansado. Meninos, dia radical como voz falei. 
Posso? Leonor! É 25 euros por pessoa, inclui 
transporte. Claro que não. Dia 5 de Junho. É a uma 
sexta-feira. Saem às 8 e um quarto e chegam às sete e 
meia da tarde. Posso acabar a informação para vocês 
pensarem em casa? Inclue canoagem, orientação, 
escalada, rapel, slide, tiro com arco e transposição de 
obstáculos. Naturalmente não são obrigados a realizar 
todas as provas. E naturalmente, não são obrigados a 
ir, certo? 25 euros por pessoa pensem, 5º feira. Está 
bem Leonor. 5º feira. Não são obrigados a ir, certo? É 
opcional. 5º feira quero uma resposta. Para depois vos 
poder entregar as autorizações para entregarem aos 
pais. É opcional, certo? Escalada, rapel, slide, tiro com 
arco, transposição de obstáculos, canoagem e 
orientação. É o que nós fizemos no final do período, só 
que mais difícil. Gente, se vocês quiserem. Posso? 
Não slide é assim e rapel é o que fizeste com o 
exército. Posso? Se vocês quiserem, eu estou 
disponível à hora de almoço para vir para cá, 
convosco. Na quinta acho que também está. Até que 
horas é que vocês têm aula? Se calhar não coincide é 
com o meu horário. Eu tenho reunião à 1 e meia, 
certo? A reunião? Às 3. Mas depois isto está ocupado. 
Isto só está livre à hora do almoço. Pronto, sexta-feira, 
à uma e um quarto. Uma e meia aqui, certo? Quem 
quiser traga música. Até quinta.   
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Recepção aos alunos 
 
 

1. Jogo dos 
Lobos e das 
Ovelhas 

 
 
 

 
 
 
. “Não largar as mãos” 
. “Atentos ao sinal” 
. “Reage rápido” 

(...) 
1.cheguem cá, olhem para mim, eh, vão-se dividir em 
dois grupos, eu vou dizer, e é assim, quem eu disser 
vai pegar num colete. Mariana, Madalina, Bruno, 
Medeiros, Marco, Catarina, (…), Nata, Pinto. Tá? 
Espera aí. Cheguem cá, cheguem cá. Então é assim, 
vamos fazer o jogo das ovelhas e dos lobos. Os lobos 
são os com colete, e vão-se colocar, ouçam, vão-se 
colocar nesta linha de basquet, na linha lateral de 
basquet. Os outros são as ovelhas e vão-se colocar 
na outra linha de basquet, lá no fundo, e é assim, 
quando eu apitar, as ovelhas estão de mãos dadas e 
os lobos estão soltos. As ovelhas de mãos dadas vão 
começar a correr devagar e em direcção aos lobos. 
Entretanto eu vou para trás das ovelhas e quando eu 
baixar o braço, os lobos começam a correr em 
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direcção às ovelhas, ou seja, as ovelhas largam as 
mãos, viram-se de costas e correm para o ponto 
inicial. Percebido? Os lobos é nesta. Nesta Cátia. 
2. Mãos dadas. Podem-se afastar mais. Não podem 
largar as mãos. 
3. Madalina, Nina eles vão correr em direcção a 
vocês, quando eu baixar o braço, eles vão, vocês 
começam a correr e têm que os agarrar. 
4. Eles já não podem, não 
5. Vocês ficam 
6. Eu vou levantar o braço e só quando eu baixar é 
que eles começam a correr 
7. Vocês são os lobos e eles as ovelhas, eles vão 
correr em direcção a vocês, quando eu baixar o braço 
vocês têm que os tentar apanhar até aquela linha, tá 
bem? 
8. An? Não faz mal. 
9. Vocês são na outra linha de trás. 
10. Corram mais rápido, podem ir mais rápido, andem, 
siga, mãos dadas, mãos dadas. 
11. Ah ok 
12. Agora os sem coletes são os lobos, vocês são as 
ovelhas, rápido 
13. Andem lá, corram 
14. Bom, é a última 
 
 
 

PARTE FUNDAMENTAL 

2. Exercício das 
Ripas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Adequa a passada” 

- “Ganha balanço” 

- “Pé de impulsão junto da 
linha de partida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Rosinda, cheguem cá, põe-me mais lá ao fundo, 
vai andando que eu digo-te onde é que é, igual a isto, 
chega para lá, chega para lá 
16. Eu quero que vocês façam (…) 
17. Mais para lá, aí, aí Cátia 
18. Cheguem cá, cheguem cá, cheguem cá, é assim 
vamos fazer, vão partir desta linha, do tracejado azul 
e do vermelho e depois para lá e depois eu vou dizer 
os grupos. Ao meu sinal parte o primeiro, só podem 
pôr um apoio entre cada, entre dois sinalizadores e 
depois vêm para trás da fila pela lateral. O segundo 
parte quando o primeiro tiver passado todos os 
sinalizadores. Entretanto quando todos tiverem feito a 
mesma distância, o primeiro de cada grupo excepto o 
grupo de cá, eu vou mudar os sinalizadores deste 
lado e o primeiro de cada grupo vai mudando os 
outros iguais ao primeiro, como eu puser. O grupo de 
cá fica a Nina, o Zé, o Nata e o Pinto. No segundo a 
Catarina, a Rosinda e a Sara. O terceiro, a Cátia, a 
Joana, a Nádia e o Nélson. No outro, a Denise, o 
Ricardo e o Marco. E no último, a Mariana, a 
Madalina, o Bruno, o Medeiros, o Marco fica no 
terceiro com a Denise 
19. Não tem, estão (…) e aqui o Marco (…) 
20. Linha, espera aí, linha. Joaninha linha.  
21. O teu é o de cá, espera aí, espera aí, espera aí,  
(…) 
22. Vão ter que correr e vão ter que pôr um pé entre 
cada sinalizador 
23. Estão naquele, e elas estão no de lá, vocês são 
do lado de lá da baliza 
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3. Estafeta 
Humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Não podes largar a mão 

antes de o passar ao 

receptor” 

- “Aumenta a velocidade de 

corrida” 

- “Coordenem a corrida” 

- “Braço esticado na 
transmissão” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Um pé entre cada sinalizador, isso 
25. Não assim, um pé entre cada sina, entre cada 
conjunto de sinalizadores, anda, siga. Tá Denise? 
26. O segundo parte quando o primeiro tiver acabado. 
Calma Denise. Só um pé entre cada sinalizador. 
Chegando ao primeiro pára. Não, espera, pára. Cada 
grupo só faz uma vez. 
27. Agora o primeiro de cada grupo vem mudar os 
sinalizadores. Igual ao meu, igual a estes. Deixa estar, 
não faz mal, não faz mal, não faz mal. Primeiro. 
Partam atrás da linha, atrás da linha. Não pises a 
linha Bruno. Madalina sem calcar a linha, têm de 
começar atrás 
28. Por trás, passem por trás, passem por trás da 
tabela 
29. Quem não conseguiu tem que tentar pôr só um pé 
entre cada dois sinalizadores. Quando estiverem a 
chegar lá, não podem perder balanço, têm que seguir, 
sim. 
30. Na linha Zé, começar na linha, Nádia, linha 
31. Boa Marco 
32. Na linha, tem que ser da linha  
33. É o primeiro, não podes travar quando vais saltas 
logo 
34. É o último, linha  
35. Cheguem cá 
36. É assim agora vamos fazer estafetas, vocês vão 
fazer grupos de três, e vamos fazer como fizemos lá 
dentro têm a zona de transmissão e vocês vão fazer a 
estafeta humana 
37. Olhem eu estou a falar e depois não vão perceber 
nada, como o costume. A estafeta humana, ou seja, 
um de vocês é o transmissor, outro é o receptor e 
outro vai fazer de testemunho, ou seja, imaginem a 
Cátia vai estar na zona de recepção e eu e a Nádia, a 
Nádia é o transmissor e eu o receptor, ou seja, eu vou 
com a Nádia a correr à velocidade máxima, e dentro 
da zona de transmissão ela vai-me passar para a 
Cátia. Há uma altura que eu vou ter que estar de 
mãos dadas com as duas, porque se não significa que 
o testemunho caiu. Depois a Nádia larga-me e eu 
corro com a Cátia até ao fim. Vocês vão começar da 
mesma linha que fizeram o, o, o estica e a zona de 
transmissão vai ser marcada pelos cones, eu vou tirar 
enquanto vocês se organizam e depois correm até à 
outra linha da, da baliza. 
38. Equipas de três, grupos de três, não é competição 
39. Quero,  olha só os do meio, esse não esse não, 
olha, não, deixa estar aí esse. 
40. A zona de transmissão é esta, a zona de 
transmissão é esta entre os cones. Ficam sempre os 
mesmos grupos e vai sempre substituindo. Têm que 
estar dentro da zona de transmissão, dentro, toda 
dentro, Joaninha para dentro  
41. Não não podem parar o movimento. Têm que 
partir atrás da linha  
42. Caiu aqui o testemunho, espera aí, sim 
43. Quem foi o receptor, quem foi o transmissor fica 
aqui  
44. Até à linha da baliza, eu tinha dito que era até à 
linha da baliza. Quem foi o testemunho agora é o 
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4. Partida Baixa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- “Aos seus lugares, pronto” 

- “Peso distribuído pelos 

dois pés” 

- “Um pé à frente do outro” 

- “Tronco inclinado à frente” 
 

transmissor, linha. Marco diz ao Ricardo a linha, atrás 
da linha 
45. Braços esticados. Denise tens que dar a mão e 
têm que estar os três de mão dada, se não cai 
46. É até à linha da baliza 
47. Sim. Quem está a receber o braço esticado atrás 
48. Márcio, dentro da zona de transmissão, dentro. 
Denise dentro, para cá da linha, para cá. Márcio anda 
para a frente. Sara para a frente da linha. Não podem 
calcar a linha (…) 
49. Braço sempre esticado 
50. Não. Não trava no momento da passagem 
51. Podem acelerar mais, porque por exemplo agora a 
Mariana e o Bruno, a Mariana teve que puxar o Bruno, 
vocês aí podem acelerar mais 
52. Podes começar a correr aqui dentro mais rápido, 
porque quando ela pegou em ti ela puxou-te porque tu 
ias mais devagar. Rápido 
53. Só pode ser até aqui, tu passaste depois, sim, tem 
que ser só até aqui. 
54. É difícil. É a última. É o Bruno. Márcio. Estás Zé? 
Espera aí, falta o Zé 
55. Apanha-me os sinalizadores se faz favor. Apanha-
me esses sinalizadores se faz favor. Não. E vinte. E 
dezanove. À uma e vinte. Não faltam três  
56. Cheguem cá. Pinto. 
57. É assim, agora vamos fazer partida por baixo ou 
partida baixa. É assim vocês vão-se pôr, vão-se 
colocar na linha, e eu já vos digo qual. Tem a linha, 
vocês põe um pé ligeiramente à frente do outro, 
depois pousam um joelho no chão, as mãos assim 
junto à linha. Não pode ser a pisar a linha nem à 
frente, tem que ser atrás da linha, isto é na posição da 
voz, das vozes aos seus, aos seus lugares. Quando 
eu disser pronto levantam as ancas e os ombros 
estão inclinados para a frente. Quando eu apitar 
vocês partem. 
58. Vão-se colocar na linha amarela do campo de 
basquet, dois a dois, e correm até à segunda linha de 
basquet, não é esta, a outra 
59. Vai um, depois vem pelo lado, eu apito e vai o 
outro, sempre assim, tá? Grupos de dois rápido. E 
quando chegarem ali vêm por fora, nesta linha  
60. Exacto aqui estão dois, e vai um até à segunda 
linha de basquet, não esta, a outra. Imagina vai ele e 
tu esperas. Posicionaste quando eu disser e depois 
vais quando eu apitar  
61. Nesta, nesta. 
62. Não é nesta amarela é na seguinte 
63. É aqui, anda para esta linha. Fazes sozinha então, 
faz só uma. Marco, deixa-a fazer. Esperem aí, Zé, em 
pé 
64. Quando eu disser aos seus lugares vocês 
colocam-se. Levanta. Aos seus lugares, pronto. Pelo 
lado, pelo lado. Aos seus lugares, sem calcar a linha, 
pronto. 
65. Andem, coloquem-se na linha. Não é só até a 
tabela de basquet 
66. Aos seus lugares. Denise a outra linha destas. 
Aos seus lugares. Denise joelho no chão. Ai, 
desculpem, desculpem. Espera aí, não faças agora. 
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Esperem aí, desculpem. Aos seus lugares, joelho no 
chão, pronto. 
68. Então não faças, não forces 
69. É a última. Em pé. Sara, quando tu estás assim, 
depois levanta mesmo, tas a ficar assim muito em 
baixo, levanta. Aos seus lugares, pronto. É a última. 
Marco pelo lado, pelo lado. Era a última a vocês. Aos 
seus lugares, Denise mãos fora da linha, pronto. 
70. Cheguem cá rápido, rápido 
71. Vocês, quando estão assim não podem, não 
podem pôr as mãos em cima da linha porque se não é 
falsa partida, duas falsas partidas é excluído. Coletes 
no cesto e bom fim-de-semana. Obrigado. Está bem. 
Ai o dos lobos, está bem.  
72. Está bem não faz mal, tá obrigado. Sim senhor, 
bom fim de semana  

PARTE FINAL 
   

 
 

 

 

 


