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RESUMO 

 O presente Relatório de Estágio foi redigido tendo como objetivo a 

obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e 

tem como base a formação de um profissional que reflete sobre a sua prática e 

por isso, ao longo dos cinco capítulos em que o mesmo está dividido 

pretendesse traçar um roteiro sobre as principais dificuldades e desafios que o 

estudante-estagiário enfrente ao longo da prática de ensino supervisionada. 

Conforme já referi, este encontra-se dividido em cinco capítulos: o primeiro, a 

“Introdução”, que comporta em si o propósito do presente documento; o 

“Enquadramento Biográfico” que se encontra dividido em dois subcapítulos que 

são o “Percurso Académico e Desportivo”, que compreende todo o trajeto 

desde a escolha do curso até à atualidade bem como o meu percurso 

desportivo como jogador de hóquei em patins e apaixonado pelo desporto em 

geral, e as “Expectativas relativamente ao estágio profissional” que se debruça 

sobre as expectativas que possuía relativamente à Prática de Ensino 

Supervisionada (PES); o “Enquadramento da Prática Profissional” que 

comporta em si o “Enquadramento concetual” (referência ao EP como fase final 

da formação académica), o “Enquadramento Legal”, o “Enquadramento 

Institucional” (de que forma o EP está inserido institucionalmente) e o 

“Enquadramento Funcional” (relacionado com o macro contexto em que o EP 

se desenvolve); a “Realização da Prática Profissional” onde estão inseridos 

vários capítulos que explicitam as dificuldades advindas da prática e as 

estratégias utilizadas para as superar, sempre com o pensamento reflexivo 

presente, bem como o “Projeto de Estudo” que surgiu também do confronto 

com a prática; e por fim a “Reflexão final e perspetivas para o futuro” que serve 

como conclusão do trabalho e o perspectivar da vida profissional.   
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1. Introdução 

O percurso de um professor de Educação Física é feito de altos e baixos 

sendo que o último ano de formação académica é um dos mais 

complicados. É neste ano que surge o primeiro confronto da teoria com a 

prática, em que o futuro professor enquanto estudante-estagiário tem a 

possibilidade de vivenciar a vida de professor na sua plenitude e se 

confronta pela primeira vez com o universo escolar propriamente dito.  

Ao longo deste documento vou procurar realizar um enquadramento do 

estágio profissional que realizei, dissertar sobre as situações mais 

marcantes do ano letivo 2009/2010 no que à prática de ensino 

supervisionada na escola diz respeito e realizar um projeto de estudo que 

pode eventualmente ter alguma aplicação num futuro próximo. 

De referir ainda que este documento se refere ao estágio profissional 

realizado na Escola Secundária da Boa Nova em Leça da Palmeira com a 

turma A do 10º ano no ano letivo de 2009/2010.   
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2. Enquadramento Biográfico 

 2.1 Percurso Académico e Desportivo 

 Este capítulo foca as minhas principais vivências a nível académico e 

desportivo quer como simples atleta de competição e praticante quer como 

treinador de hóquei em patins. 

 Dei início à minha carreira desportiva desde muito cedo (com 5 anos) 

pois fui desafiado por um primo que cresceu comigo e se iria iniciar na prática 

do hóquei em patins. Sempre fui um individuo muito ativo e irrequieto e 

inicialmente praticava apenas para acompanhar o meu primo, aos treinos em 

um pavilhão que era próximo das nossas casas. Com o decorrer do tempo de 

prática, os problemas ósseos de que padecia (tíbias varas) foram melhorando e 

a necessidade de recorrer à cirurgia para corrigir tal problema desapareceu. 

Assim, aos 6 anos já me tinha tornado atleta federado no Hóquei Clube de 

Santa Cruz do Bispo – Matosinhos e apesar de não ter idade para participar no 

campeonato regional de Infantis B, fui inscrito como Infantil C para poder 

participar em competições oficiais. Ao longo dos anos fui aperfeiçoando a 

prática e o meu rendimento foi subindo de forma. Realço as minhas 

participações em campeonatos nacionais de seleções na condição de capitão 

da seleção de iniciados da Associação de Patinagem do Porto durante duas 

épocas (2001 e 2002) em que obtive as classificações de 2º e 1º classificado 

respetivamente.  

Daí a seguir para mais “altos voos” foi um pequeno passo, chegando a 

participar em duas final-four de juniores tendo numa delas ficado em 2º lugar 

no campeonato Nacional pela A.C.D.R de Gulpilhares. Ainda com idade de 

júnior ajudei a Juventude Pacense a tornar-se campeã regional da Associação 

de Patinagem do Porto e a atingir a subida à 2ª Divisão Nacional de seniores. 

No ano seguinte, já com idade de sénior participei na subida à 2ª Divisão 

Nacional pela APDG – Penafiel. Este tipo de vivências permitiu-me 

experiências e conhecimentos que mais tarde me poderiam vir a ser muito úteis 

pois, ao longo de tantos anos e de alguns sucessos desportivos (que me 

levaram a alguns treinos na seleção Nacional de juvenis), conheci muitas 
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pessoas no mundo do hóquei e adquiri conhecimentos que me permitiriam 

mais facilmente transmitir de uma forma mais pessoal as habilidades relativas à 

prática do hóquei em patins. Com efeito, quando atingir um dos meus objetivos, 

o de assumir o papel de treinador de uma equipa federada, conjugando com a 

profissão de professor, obviamente. 

Ainda tive oportunidade de treinar capoeira durante cerca de 3 meses 

com o instrutor “Chocolate” da Associação Capoeirarte do Mestre Chapão, o 

que me permitiu aprender uma atividade interessante e com grande adesão e 

popularidade junto da população mais jovem. 

Relativamente ao percurso académico, realizei os 4 anos da Licenciatura 

de Desporto e Educação Física tendo terminado com a média de 13,1 valores. 

No 3º ano tive a oportunidade de concorrer e conseguir aceder a uma bolsa de 

Erasmus e durante o 1º semestre estudei na Università Degli Studi di Firenze, 

na cidade de Florença, tendo sido uma experiência muito enriquecedora. Esta 

estadia permitiu conhecer uma realidade que, apesar de algumas diferenças no 

que diz respeito ao ensino, é idêntica a Portugal e também aprender outra 

língua e outras formas de transmitir os conhecimentos. Nestes meses em Itália 

estudei matérias algo diferentes e que me enriqueceram bastante para o meu 

futuro enquanto professor de Educação Física, como sejam os diferentes 

métodos para ensinar os diferentes estilos de natação, o como gerir uma 

empresa voltada para a prestação de serviços desportivos, a teoria da 

psicomotricidade ou a adaptar a estrutura de uma aula de basquetebol 

consoante os objetivos e o número de alunos.  

Todos os aspetos referidos anteriormente refletem que durante 

praticamente toda a minha vida estive ligado ao Desporto e à atividade física. 

Mas sei que a perspetiva do professor/treinador, do educador é e deve ser 

diferente e por isso espero encontrar dificuldades perante as quais vou dar o 

meu melhor no sentido de as ultrapassar com sucesso. 
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2.2 Expectativas em relação ao Estágio Profissional e o 

confronto com a realidade 

Os factos referidos no ponto anterior fizeram com que a escolha na 

altura do ingresso ao Ensino Superior recaísse por um curso em ciências do 

desporto. Sempre quis estar ligado ao Desporto e poder transmitir aquilo que 

sei e que aprendi ao longo de tantos anos, para contribuir na formação de 

melhores desportistas e acima de tudo de melhores pessoas, e para isso nada 

mais adequado do que tornar-me professor de Educação Física. 

Na altura da escolha da escola onde desenvolver o estágio profissional, 

uma vez que a escola onde estudei durante anos – Escola Secundária João 

Gonçalves Zarco -não constava da lista fornecida aos candidatos, esta recaiu 

sobre aquela que se encontrava mais próxima da minha residência e a opção 

perfeita foi a Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira, a cerca de 

500 metros do sítio onde habito. 

Apesar desta vantagem, seria de esperar que a quantidade de trabalho 

necessário para concluir este ano seria bastante elevada e por isso, além das 

já esperadas horas passadas na escola, teria ainda que passar algumas horas 

suplementares na Faculdade para assistir a aulas, realizar trabalhos e produzir 

documentos para a escola. Por isso seria de antever um ano bastante 

desgastante a nível físico como psicológico mas nada que não seja superável 

com vontade e determinação para ser bem sucedido. 

Relativamente às alterações introduzidas pelo Processo de Bolonha 

entendo que a presença constante do professor cooperante pode estimular o 

estudante estagiário para um melhor desenvolvimento das tarefas pois pode 

servir como “rede de proteção” no sentido de auxiliar o estudante estagiário 

caso este tenha alguma dúvida ou outro tipo de necessidade ao longo da aula. 

Dado o meu à vontade em falar em público, não esperava que enfrentar 

uma turma fosse tarefa complicada, no entanto transmitir as indicações 

corretas e colocar-me no local certo ao longo da aula revelaram-se os meus 

maiores desafios. Procurei superá-los ao longo do tempo e para isso foi 

fundamental a ajuda da professora cooperante que, constantemente me 
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chamou à atenção para pequenas falhas nos pontos referidos e fui 

ultrapassando essas dificuldades ao longo do ano.  

Neste sentido, entendo este ano como fundamental para a formação do 

estudante do 2º Ano 2º Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, um ano de 

prática, de experiências ricas e de grande utilidade que me causou alguma 

ansiedade inicialmente mas que, com o decorrer do tempo se foi 

desvanecendo. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

 3.1 Enquadramento conceptual 

 O estágio profissional (EP) perfila-se como o culminar de um trajeto 

académico e o início do confronto entre os conhecimentos adquiridos ao longo 

do referido percurso com a dura realidade da prática em contexto escolar. Esta 

fase da formação de um professor de Educação Física (EF) é considerada a 

mais importante de todas, no entanto, este confronto pressupõe que para a 

formação de um bom professor de EF exista uma boa base teórica e uma 

constante e cuidadosa observação do trabalho realizado bem como respetiva 

reflexão crítica. Portanto, e considerando que a base fundamental da formação 

de um professor é o conhecimento teórico e prático, é no EP que esses 

conhecimentos se confrontam entre si pois o estudante-estagiário aplica os 

conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação no “terreno” e procura 

adaptar à realidade que lhe é apresentada no sentido de tirar os melhores 

resultados da sua intervenção. O EP assume portanto um papel fundamental 

na aquisição de novos conhecimentos pois é o primeiro contacto que o 

professor em formação tem com o confronto referido anteriormente. No 

entanto, e de acordo com Rodrigues (2009), apesar de a atividade do professor 

necessitar do domínio de determinadas técnicas que lhe permitem agir de 

acordo com o contexto da aula, o autor cita Campos (2007) para sublinhar que 

o professor não se limita a utilizar as técnicas dominadas “de forma rígida e 

inflexível” pois numa aula acontecem coisas diferentes das previstas e que se 

esperava acontecer, caracterizando-se pela incerteza das ações e dos efeitos. 

Por isso, Cardoso (2009) afirma que cada aluno, turma e professor são únicos 

e que qualquer tipo de prática, mesmo aquela devidamente sustentada com 

pesquisa bibliográfica, não pode ser implementada sem a devida adaptação 

desse conhecimento. O mesmo autor reporta-se ao texto de Aksamit, Hall e 

Ryan (1990) para reconhecer que o conhecimento crítico-reflexivo permite ao 

professor apresentar uma sensibilidade para tais circunstâncias. Neste sentido, 

Silva (2009), socorrendo-se de Thompson (1992), reconhece que os 

professores agem de acordo com a reflexão da sua própria atividade prática o 

que lhe permite perspetivar criticamente o contexto em que está a trabalhar, o 
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que poderá conduzir a uma alteração das conceções e crenças da atividade 

docente. Torna-se por isso evidente a importância do processo reflexivo para o 

desenvolvimento das capacidades docentes do estudante-estagiário pois 

permitem-lhe perceber quais as dificuldades que o desafio do estágio lhe 

apresenta e refletir sobre a melhor formam de contornar tais adversidades, ou 

seja, conforme afirma Cardoso (2009) o EP é fundamental para desenvolver 

competências crítico-reflexivas para que o estudante-estagiário seja capaz de 

adaptar o conhecimento pedagógico do conteúdo aos mais diversos contextos 

no sentido de que o processo ensino-aprendizagem decorra de forma 

significativa, indo ao encontro das necessidades dos alunos, visando sempre a 

formação integral orientando o gosto pela prática no sentido de um estilo de 

vida saudável e ativo. 
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 3.2 Enquadramento Legal 

 O EP está logicamente enquadrado numa lógica legal nos Decretos-lei 

nº 74/2006 de 24 de março e nº 43/2007 de 22 de fevereiro. De acordo com 

este último decreto que “define as condições necessárias à obtenção de 

habilitação profissional para a docência num determinado domínio”, tem como 

principal objetivo a melhoria da qualidade do ensino ao mesmo tempo que 

reforça as exigências que condicionam a atribuição da habilitação profissional 

para a docência. Ainda reportando-me ao mesmo decreto, este novo sistema 

de atribuição de habilitações para a docência valoriza especialmente o 

conhecimento disciplinar, a fundamentação da prática do ensino na 

investigação e a na iniciação da prática profissional, exigindo ainda um domínio 

escrito e oral da língua portuguesa. Relativamente à iniciação da prática 

profissional, está consagrada em grande parte à prática de ensino 

supervisionada referindo-se à mesma como “o momento privilegiado, e 

insubstituível de aprendizagem, da mobilização dos conhecimentos, 

capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na 

produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a situações 

concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a comunidade” 

(Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, p1321). No que à avaliação da 

prática de ensino supervisionada diz respeito, o artigo 21ª do mesmo decreto 

refere que esta será feita pelo professor do estabelecimento de ensino superior 

responsável pela unidade curricular que a comporta e pela instituição 

cooperante através do orientador cooperante e do coordenador do 

departamento curricular correspondente. 
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 3.3 Enquadramento Institucional 

 No que ao enquadramento institucional diz respeito, o Estágio 

Profissional apresenta-se como uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) que se desenrola nos dois últimos semestres (3º e 4º) do 

referido ciclo de estudos. Conforme se verificou no ponto anterior, o EP 

enquadra-se legalmente nos decretos-lei que regulam a Habilitação 

Profissional para a Docência mas também pelo Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da UP e mais especificamente pelo Regulamento da Unidade 

Curricular do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). De acordo com o 

Artigo 4º do regulamente referido anteriormente, “o EP é uma unidade 

curricular superiormente enquadrada pela Comissão Científica do Curso de 

Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, presidida pelo Diretor do 

Curso” e a sua organização é da responsabilidade do professor regente em 

estreita relação com a Comissão Cientifica e com a Comissão de 

Acompanhamento do Curso de Mestrado de Ensino” (Matos, 2009). 

 De acordo com os Objetivo Geral presente no documento das Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau 

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

pretende-se que o estudante-estagiário se integre de forma orientada e 

progressiva no exercício da vida profissional em contexto real de forma a 

desenvolver as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um “desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão” (Matos, 2009b). Segundo Silva (2009), a atividade 

docente ultrapassa o domínio das tarefas na sala de aula, sendo que este “tem 

que ser um gestor de relações pessoais e conflitos, um gestor administrativo, 

um gestor de tarefas de interação entre os vários elementos da comunidade 

escolar, e ainda um gestor de interação com a comunidade” (Silva, 2009, p.9). 

Portanto, como forma de suprir todas as necessidades referidas anteriormente, 
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o EP comporta em si quatro áreas de desempenho que estão presentes no 

Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básicos e Secundário da 

FADEUP: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento Profissional 

A área I compreende as tarefas do processo de ensino, nomeadamente a 

conceção, planeamento, realização e avaliação, tendo como principal objetivo 

adotar uma estratégia de intervenção regida por princípios pedagógicos e 

respeitando o conhecimento válido no Ensino da Educação Física, visando 

sempre uma eficaz aprendizagem e formação dos alunos. A área II engloba 

todas as atividades não letivas do estudante-estagiário com o objetivo de 

contribuir para a fomentação do sucesso educativo por via de uma “intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (Matos, 2009b), 

reforçando o papel do professor de Educação Física e da disciplina na escola. 

Relativamente à área III, visa a compreensão dos aspetos mais significativos 

da comunidade onde se insere a escola de forma a poder integra-los na 

atividade letiva, logo o âmbito desta área centra-se no entendimento desses 

mesmo traços presentes no meio regional no sentido de perceber de que modo 

essas características são refletidas na interação escola – meio. Como é lógico, 

o EP também engloba a vertente da formação profissional a longo prazo. É 

neste âmbito que se encontra a área IV, que integra todas as atividades e 

situações perspetivando a aquisição de competências para o futuro de um 

professor de Educação Física, promovendo o sentido de pertença e de 

identidade profissional, tendo como principal objetivo a formação de um 

professor reflexivo abrangendo a totalidade da sua atuação (criação de hábitos 

de investigação, de reflexão e de ação) (Matos, 2009b). 

 Conforme Almeida (2009) relata, para que a relação entre a realidade e 

a formação seja coerente, deve haver uma concordância entre a instituição 

formadora e a escola onde o estudante-estagiário realiza o EP. Neste sentido, 



21 
 

o EP desenvolve as competências profissionais sob a forma de Prática de 

Ensino Supervisionada em que, um docente da FADEUP, denominado 

orientador e um docente da escola em que o estudante-estagiário realiza o EP, 

denominado cooperante, trabalham em estrita relação no sentido de “guiar” o 

futuro profissional de Educação Física ao longo da sua formação inicial. O 

professor orientador tem como funções a supervisão, ajuda e avaliação do 

estudante-estagiário enquanto o professor cooperante tem a tarefa de orientar, 

acompanhar e traçar o perfil dos estudantes-estagiários que fazem parte do 

Núcleo de Estágio. Contudo, é preciso ter em linha de conta que cada EP se 

realiza em diferentes contexto, em diferentes escolas e comunidades, nesse 

sentido, entendo de uma grande importância traçar um perfil geral do contexto 

em que o meu EP se realizou, que será feito no ponto seguinte. 
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 3.4 Enquadramento Funcional 

 O EP realizado por mim teve lugar na Escola Secundária da Boa Nova, 

em Leça da Palmeira, sendo que esta cidade apresenta uma cultura desportiva 

bastante visível com especial enfoque para o basquetebol, andebol e desportos 

de mar como o surf ou o windsurf, fruto da sua proximidade à zona balnear. 

Esta escola possui um pavilhão polidesportivo dividido em três espaços de 

aula, um espaço exterior com três campos à largura e um ao comprimento. O 

grupo de Educação Física é composto por dez professores de Educação Física 

e a escola “alberga” cerca de 1300 estudantes do 7º ao 12º ano distribuídos por 

diversos cursos (Científico-Humanísticos, Profissionais, de Educação e 

Formação e de Educação e Formação de Adultos). A minha escolha recaiu 

sobre esta escola pois dista apenas cerca de 700 metros do local onde habito, 

logo teria alguma facilidade de acesso e maior disponibilidade para qualquer 

tipo de atividade relacionada com a escola. O ambiente vivido pelo grupo era 

de uma salutar convivências, sem qualquer tipo de querelas entre os elementos 

sendo que, ao longo do estágio, fui-me apercebendo que, naturalmente, uns 

professores são mais proactivos e outros mais reativos, apesar de, e volto a 

reforçar, trabalhar bem em conjunto e “remarem” todos com o mesmo objetivo. 

Este ambiente foi visível em algumas situações como quando chovia e os 

professores prontamente cediam o seu espaço de aula para que eu pudesse 

realizar a minha atividade docente de modo natural e com o menor número de 

constrangimentos possível e na rápida disponibilização de todos os professores 

para que eu pudesse observar as suas aulas no sentido de absorver 

conhecimentos didáticos provenientes de professores com uma larga 

experiência no contexto onde realizei o estágio. No que diz respeito às 

condições matérias, a escola está bem apetrechada para o ensino de todas as 

modalidades, tendo material em boas condições, salvo raríssimas exceções, 

pese embora a pista de atletismo (espaço exterior) necessitaria de uma 

intervenção para serem pintadas novamente as pistas e as linhas de referência 

mais importantes como das zonas de transmissão e aceleração e as tábuas de 

chamada na caixa de saltos. 
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

Conforme já foi referido no ponto 3.1, o EP perfila-se como o confronto 

entre a formação e a realidade de modo a gerar um processo de adaptação no 

estudante-estagiário. Ao longo deste capítulo vou procurar descrever este 

confronto relativo à conceção, planeamento, realização e avaliação do 

processo de ensino desenvolvido ao longo do ano letivo de EP. 

4.1.1. Conceção e Planeamento Anual 

O planeamento para a turma que me foi designada não foi inteiramente 

da minha responsabilidade. Ao contrário do que sucede na maioria das 

escolas, onde os professores têm autonomia total para selecionar que 

conteúdos e modalidades vão ensinar e de que forma se processa a avaliação, 

não sucede na Secundária da Boa Nova. Este aspeto requereria uma atenta 

consulta ao Programa Nacional de Educação Física no sentido de o adaptar às 

condições da escola e ao contexto que é apresentado no início do ano como 

por exemplo o número de alunos, tempo e espaços disponíveis, material 

disponível, etc… De facto o que aconteceu é que o grupo disciplinar de 

Educação Física da Escola Secundária da Boa Nova, fruto da excelente 

organização e entrosamento dos professores que o compõe, criou o seu 

próprio documento de competências para os diferentes anos. Neste 

documento, tomando sempre como ponto de partida o Programa Nacional de 

Educação Física, foi criado o Projeto Curricular de EF onde estavam 

explicitados quais os conteúdos a lecionar nos diferentes anos e as 

competências que os alunos deveriam atingir até ao final do ano letivo no 

sentido de uniformizar e dar uma sequência lógica às progressões ao longo 

dos anos nas diferentes modalidades. O que cada professor pode fazer é 

decidir a melhor forma de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem 

com o objetivo final de desenvolver nos alunos competências que lhes 

permitam encarar o ano seguinte, sempre numa perspetiva de continuidade 

dentro da própria escola, ou seja realizar adaptações ao Projeto Curricular de 
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EF da escola no sentido de criar o Projeto Curricular da turma em questão 

mediante o contexto em que as aulas decorreram. Este tipo de organização 

permite ao professor responsável pela turma uma gestão curricular limitada. No 

entanto numa perspetiva geral trata-se de uma excelente solução pois permite, 

por mais mudanças que ocorram no corpo de professores do Grupo Disciplinar 

de EF a existência de um “fio condutor” de todas as atividades letivas da 

disciplina permitindo a cada docente imprimir um “cunho pessoal” na sua 

atividade ao longo do ano através de adaptações curriculares a que este se 

possa socorrer no sentido dos alunos atingirem os objetivos definidos no 

Projeto Curricular de EF da Escola Secundária da Boa Nova.  

Outro documento com especial relevância no planeamento e 

organização das atividades letivas era o Plano Anual de Atividades para o 

Ensino Secundário onde estava discriminado o número de aulas previstas para 

cada período, as modalidades a lecionar, uma sugestão para o número de 

aulas para cada modalidade e ainda um determinado crédito horário que o 

professor poderia utilizar para colmatar algum tipo de necessidade que 

pudesse surgir ao longo do ano bem como foi referido anteriormente, adaptar o 

currículo de forma que os alunos atinjam o sucesso escolar dentro dos 

objetivos definidos. 

Todos estes documentos referidos facilitaram de forma significativa a 

organização e o planeamento ao longo do ano pois permitiu saber de antemão 

quais as modalidades a lecionar nos diferentes períodos (esta organização 

contemplava a época do ano mais aconselhada para determinadas 

modalidades bem como as sugestões do Ministério da Saúde relativamente ao 

pico de possível contaminação do vírus H1N1) e quantas aulas disporia para os 

alunos atingirem os objetivos. Contudo, para passar de uma perspetiva anual 

para uma a mais curto prazo, foi necessária uma avaliação diagnóstica ou 

inicial dos alunos nas diferentes modalidades. No ponto seguinte procurarei 

explicar de que forma essa avaliação decorreu e a influência que teve no 

planeamento da instrução das diferentes modalidades ao longo do ano. 
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 4.1.2. Avaliação Diagnóstica 

Relativamente à avaliação inicial dos alunos, a escola tem uma 

característica que desconhecia que se prende com o facto de não as realizar 

ao longo do ano, no inicio da lecionação de cada modalidade, mas sim nas 

primeiras duas semanas do ano letivo. Este aspeto pareceu-me bastante 

produtivo uma vez que nela estavam envolvidos todos os professores de EF e 

por permitir aos professores ponderarem alterações no número de aulas 

destinadas a cada modalidade em função dos resultados obtidos nesta bateria 

de avaliação. Os critérios das habilidades avaliadas em cada modalidade foram 

definidos dos pelo Grupo Disciplinar de Educação Física, mais uma vez numa 

perspetiva de uniformização e seguimento das atividades letivas e permitir 

diferenciar de acordo com o nível de desenvolvimento e capacidade dos alunos 

nas diversas modalidades. Deste modo busca-se desenvolver o planeamento 

no sentido de melhorar conhecimentos, capacidades e habilidades dos alunos 

e que todos participem e obtenham sucesso na disciplina.  

A primeira dificuldade com que me deparei foi a extensa lista de critérios 

que teria de ter em conta durante o Módulo Zero (designação do grupo de EF 

para as avaliações diagnósticas das diferentes modalidades). Para cada 

modalidade, teria de verificar uma série de critérios de modo a conseguir 

agrupar os alunos em três níveis distintos, utilizando a mesma nomenclatura 

proposta no Programa Nacional de Educação Física (PNEF): Introdutório, 

Elementar e Avançado. Esta distinção iria permitir uma melhor adequação 

metodológica com o objetivo de todos os alunos, independentemente do nível 

em que se encontravam, consigam atingir o definido no documento de 

competências da escola. Tal permitirá planear os conteúdos com o grau de 

dificuldade adequado as características dos alunos para atingirem os tais 

objetivos.  

As primeiras avaliações diagnósticas que realizei, andebol e futebol, não 

me permitiram distinguir os diferentes critérios nos diferentes alunos, já que 

aliado à minha inexperiência em verificar a presença de tantos critérios 

qualitativos, ainda não conhecia bem os alunos e os seus nomes. A estratégia 

que utilizei foi o mais simples possível: usando a observação por varrimento, 
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distingui os alunos que se destacavam positivamente dos restantes em 

situação de jogo bem como os que notoriamente apresentavam maiores 

dificuldades, agrupando-os respetivamente no nível avançado e introdutório. 

Os restantes foram classificados como estando no nível elementar. Apesar de 

esta opção parecer um pouco “vazia”, o que é facto é que a minha avaliação 

inicial, no confronto com a prática diária, não se revelou assim tão desajustada. 

Na maioria dos casos, apesar de não ter conseguido discernir os diferentes 

critérios nos alunos, a distribuição por níveis estava correta, salvo alguns casos 

pontuais. 

“o modo como a avaliação estava prevista foi alterado, passando de um 

método bastante complexo com grelhas e critérios bem definidos mas que na prática a 

sua implementação se revelou impossível no tempo útil da aula, para um mais simples 

e empírico baseado no varrimento e que destacava o melhores alunos com o nível 3, 

os mais fracos com o 1 e os que se encontravam numa situação intermédia foram 

atribuídos o nível 2. Esta opção foi tomada pelo facto de serem muitos os parâmetros 

a avaliar e principalmente por ainda não conhecer bem o nome dos alunos, 

mostrando-se fundamental a ajuda dos colegas da turma para se identificarem.” 

(Reflexão da aula nº 2 de 18 de setembro de 2009, p. 2) 

Inconscientemente, utilizando a técnica do varrimento, defini os meus 

próprios critérios para agrupar os alunos nos diferentes níveis. Aqueles que se 

relacionavam bem com a bola, jogavam com os restantes elementos da equipa 

(apesar de possuírem capacidades técnicas que lhes permitissem realizar 

enumeras ações individuais com sucesso), recuperavam rapidamente a sua 

posição defensiva, ocupavam racionalmente o espaço de jogo e jogavam com 

intencionalidade foram agrupados no nível Avançado. Os alunos que não 

cumpriam com nenhum destes critérios foram “colocados” no nível Introdutório 

e os que apresentavam alguns destes critérios anteriormente referidos foram 

agrupados no nível Elementar. Tendo em conta que teria que tomar uma 

decisão rapidamente no tempo útil da aula, entendo que foi a opção mais 

indicada para cumprir com o planeado, mantendo sempre a lógica dos 

diferentes níveis e alterando apenas os critérios utilizados para a distribuição 

dos alunos pelos mesmos. 
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As avaliações seguintes decorreram da forma previamente estipulada ou 

seja seguindo e anotando escrupulosamente os critérios que os alunos 

cumpriam, sendo que consegui distinguir todos os critérios nos alunos o que 

me permitiu uma distribuição por níveis mais concreta e específica. A utilização 

de uma lista tão extensa de critérios foi, numa fase inicial, de difícil aplicação. 

Tendo em conta que tomei contacto com duas formas de realizar a avaliação 

inicial, entendo que a utilização de menos critérios mas mais gerais e 

abrangentes é de muito mais fácil aplicação na fase inicial. Com um menor 

número de critérios a avaliar por habilidade, poder-se-à avaliar com maior 

acuidade a presença ou não dos mesmos pois não necessita de tanto tempo 

para “localizar” os alunos nos seus respetivos níveis de aprendizagem. 

Relativamente ao resultado final da avaliação diagnóstica, a utilização de 

critérios mais amplos, permite agrupar vários critérios num só por exemplo no 

andebol: relaciona-se bem com a bola implica domínio dos diferentes tipos de 

passe, do drible e dos remates. Tal procedimento permitirá ao professor dispor 

de mais tempo para conhecer os alunos e realizar uma avaliação igualmente 

lógica, ponderada e justificada conforme sucederia utilizando uma lista de 

critérios mais extensa.  
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4.1.3 Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC) 

Após a realização do Planeamento Anual e das avaliações diagnósticas, 

tornava-se necessário realizar o planeamento da instrução propriamente dita. 

Este implicava definir o que ensinar em cada modalidade, progressões de 

ensino que estivessem de acordo com o nível dos alunos bem como estruturar 

o modo como essas progressões seriam apresentadas aos alunos de modo a 

que estes pudessem de facto aprender. Foi nesse sentido que para cada 

modalidade se utilizou um modelo de planeamento da instrução comum para 

todas, o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). 

Inicialmente, e por comparação com colegas que realizaram estágio no ano 

anterior, era do meu entendimento que este documento seria algo extenso e 

complexo. No entanto, após algumas reuniões com a professora orientadora, 

fiquei a compreender melhor como produzir o documento de uma forma 

simples e concisa, passando de um MEC de cerca de 90 páginas para um que 

constaria no que realmente era necessário no planeamento e com cerca de 10 

páginas. A minha própria compreensão do modo como deveria escrever o 

documento era algo deficiente em virtude de ter estado inserido no programa 

Erasmus durante o primeiro semestre do 3º ano da Licenciatura e não ter 

frequentado as aulas da disciplina de Didática de Desporto I na FADEUP. Foi 

no âmbito desta disciplina que o modelo para o planeamento da instrução 

(MEC) foi apresentado, fundamentada a sua adoção no ensino das atividades 

desportivas e explicado ao pormenor. O currículo utilizado na Universidade em 

que fui colocado ao abrigo do programa Erasmus era algo diferente e a 

disciplina equivalente à de Didática não apresentava a mesma matéria da que 

foi lecionada na FADEUP. Contudo, com um pouco de estudo e a colaboração 

da professora orientadora e da professora cooperante, tudo se tornou possível 

e a produção de tais documentos foi-se realizando, com maior ou menor 

dificuldade. A elaboração destes documentos, permitiu-me uma perceção mais 

concreta de quais os materiais disponíveis para desenvolver o processo de 

ensino e aprendizagem, permitiu-me refletir melhor acerca das decisões como 

a seleção de conteúdos, no modo como deveria apresentar as tarefas aos 

alunos, de como enquadrar melhor a modalidade e quais os principais objetivos 

no sentido de melhor esclarecer os alunos para tais factos. 
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Após ultrapassada esta etapa, estava na hora de me confrontar com a 

prática, confronto esse que procurarei explicitar no ponto seguinte. 
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4.1.4 A prática da Lecionação e as limitações de saúde 

O primeiro contacto com os alunos do 10º ano, turma A (a turma que me 

foi atribuída) da Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira, foi na 

aula de apresentação, que decorreu de forma tranquila. Reunimos num dos 

balneários, onde a professora cooperante, Mª do Céu Mota, traçou de um 

modo geral como seria o ano letivo relativamente aos critérios de avaliação, 

funcionamento nas aulas e como se processariam as aulas. Apesar de ser ela 

a professora responsável pela turma, seria o estudante-estagiário que dirigiria 

as aulas e que os alunos me deveriam respeitar tanto ou mais do que à própria. 

Os alunos terão compreendido aquilo que a professora Mª do Céu lhes 

transmitiu e de seguida, ordeiramente, falaram um pouco sobre eles próprios, 

dando-me a entender que se tratavam de alunos, na grande maioria, 

provenientes da Escola EB 2,3 de Leça da Palmeira e que quase todos já se 

conheciam apesar de mostrarem uma natural timidez inicial. Após todas estas 

intervenções tive oportunidade de proferir algumas palavras, nomeadamente 

para dizer que, apesar de ser estudante-estagiário, não iria facilitar em nada no 

decorrer das aulas e que durante as mesmas exigiria o maior empenho e 

dedicação no cumprimento das minhas indicações e no decorrer dos exercícios 

propostos, não deixando de desejar boa sorte a todos os alunos no final da 

minha intervenção. 

Após este primeiro contacto com a turma, estava na hora de passar à 

lecionação propriamente dita. Como referi anteriormente, em primeiro lugar 

desenrolaram-se as aulas de avaliação diagnóstica que não apresentaram 

grandes desafios; apenas tive alguns confrontos com o modo de organização 

de grupos para os exercícios e com os aspetos referenciados no ponto 4.1.2.  

Nas aulas seguintes ao Módulo Zero, foi possível verificar um ligeiro 

relaxamento por parte de alguns alunos no que diz respeito aos atrasos na 

chegada ao espaço da aula bem como relativamente ao seu comportamento e 

empenhamento, conforme está explicitado na seguinte reflexão: 

 “ainda restavam cerca de 10 minutos para o final da aula. Decidi por isso, ter 

uma conversa muito séria com os alunos, advertindo-os para os atrasos que se 

vinham a verificar e para o seu empenho e comportamentos nas aulas que vinha a 
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piorar progressivamente no sentido de melhorarem o seu comportamento e atitude nas 

aulas de Educação Física.” (Reflexão da aula 5 de 30 de setembro de 2009). 

 

Infelizmente não pude verificar se a minha intervenção tinha surtido 

efeito pois no dia seguinte tive um acidente desportivo enquanto treinava e não 

pude lecionar durante cerca de duas semanas. O traumatismo renal que me 

afetou, impossibilitou-me, aquando do meu regresso, de dar as aulas de forma 

normal uma vez que os meus movimentos deveriam ser contidos pois estava 

proibido de realizar prática desportiva durante pelo menos mais duas semanas. 

Este facto teve aspetos negativos como o facto de ter que contrariar a minha 

natureza irrequieta, pois procurava ser sempre eu a funcionar como modelo 

para os alunos na explicação dos exercícios para que estes o realizassem da 

forma mais correta possível. Apesar de essa limitação ter acarretado os 

aspetos negativos referidos anteriormente, trouxe também alguns aspetos 

positivos; “obrigou-me” a identificar os melhores alunos nas diversas 

modalidades para que pudessem exemplificar os diversos exercícios bem 

como fez com que tivesse que delegar funções no que à preparação do espaço 

da aula e organização da mesma diz respeito. Este tipo de limitações também 

me fizeram crescer como professor pois, estando os meus movimentos 

limitados, procurei estar mais atento ao que os alunos faziam no sentido de dar 

indicações individualizadas para que estes pudessem aprender corretamente 

aquilo que lhes procurava ensinar. Talvez tenha sido por ter estado fisicamente 

limitado que me apercebi que, para ser um bom professor não é necessário 

estar constantemente a circular pelo espaço da aula no sentido de estar 

sempre próximo dos alunos a corrigi-los, se bem que é fundamental manter-me 

sempre próximo deles, ou ser eu a exemplificar para que os alunos aprendam 

corretamente as habilidades. De facto isto tudo fez-me refletir que 

responsabilizar, criar situações em que os alunos tenham autonomia para 

resolverem os problemas que a prática apresenta e fomentar o espírito de 

entreajuda na turma, é o melhor caminho para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento de valores. É do conhecimento geral que aprendemos melhor 

quando somos nós a resolver os nossos próprios problemas ou como diz a 

sabedoria popular, “A adversidade descobre as virtudes”, por isso foi nesta 
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base que fundamentei o meu trabalho ao longo do ano. Procurei não dar as 

respostas aos problemas mas munir os alunos de bagagem teórica, através de 

várias técnicas pedagógicas como a demonstração ou a utilização de vídeos, e 

organiza-los em vários grupos com poucos elementos, de modo a conseguirem 

superar as dificuldades de forma autónoma e organizada como ficou explícito 

na seguinte reflexão: 

“Comecei por reforçar a importância da consistência da corrida de balanço, de 

como deve ser regular e ritmada, os passos para a primeira marca e depois alguns 

percursos para realizarem alterações nas marcas de início da corrida.” (Reflexão da 

aula nº 43 de 3 de março de 2010, p. 1) 

Relativamente ao comportamento dos alunos após o meu regresso, 

verifiquei que estavam bastante mais disciplinados, nomeadamente no que diz 

respeito ao horário de entrada na aula bem como à concentração que 

dispensavam ao longo das explicações. Talvez a intervenção da professora 

cooperante, naturalmente com maior experiência e sabedoria do que eu, tenha 

sido fundamental se bem que acredito que a minha chamada de atenção 

também tenha tido a sua influência nesta mudança de comportamento, contudo 

relativamente à gestão dos comportamentos e a outros aspetos relacionados 

com as aulas propriamente ditas serão desenvolvidos no ponto seguinte. 
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4.1.5 Gestão da aula e posicionamento 

Conforme referi no ponto 4.1.4, a gestão dos comportamentos dos 

alunos ao longo do tempo da aula foram sempre motivo de preocupação da 

minha parte ao longo de todo o ano. Neste sentido, o planeamento da aula, o 

meu posicionamento durante a própria aula e a criação de algumas regras e 

rotinas tornaram-se fundamentais no sentido de gerir corretamente os 

comportamentos dos alunos com o objetivo de os manter constantemente nas 

diferentes tarefas de modo a potenciar a aprendizagem. 

Tendo em conta que a turma era grande e que se tratavam de alunos 

com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos que é uma idade 

complicada e de afirmação dos traços pessoais dos adolescentes, a tarefa 

avizinhava-se complicada. Durante a planificação das aulas procurei sempre 

evitar ao máximo a criação de situações de risco ou que pudessem criar 

distrações nos alunos. A minha grande prioridade foi manter o maior número 

possível de alunos na tarefa, envolvendo sempre que possível todos os 

elementos da turma nos exercícios, aumentando o seu tempo de 

empenhamento motor e o tempo potencial de aprendizagem. A máxima era, 

enquanto estão na tarefa sob a minha supervisão, ainda que por vezes fosse 

feita à distância, reduziria a possibilidade de ocorrência de comportamentos 

que pudessem perturbar o normal funcionamento da aula e promoveria mais 

oportunidades para os alunos se empenharem na tarefa e aprenderem. 

Quando trabalhava num sistema de estações (como aconteceu por exemplo 

com a ginástica e o atletismo), procurava sempre organizá-las antes do início 

da aula para iniciar os trabalhos o mais rapidamente possível e deste modo 

conseguia manter os alunos sempre em atividade aumentando a autonomia, a 

responsabilidade e o sentido de entreajuda nos alunos, “obrigando-os” a 

ajudarem-se mutuamente para cumprirem as tarefas com sucesso ao mesmo 

tempo que se tornava mais fácil controlar os comportamentos e corrigir os 

erros. 

“Relativamente à estratégia utilizada (metade da turma a trabalhar lançamento 

do peso em metade do espaço da aula e na outra metade os restantes a trabalharem 

salto no plinto, elementos gímnicos e a sequência gímnica), penso que se adequa à 
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turma pois, permite um ensino da técnica mais individualizado (são menos alunos para 

corrigir os erros) e permite que os alunos trabalhem mais conteúdos do que se 

trabalhasse com a turma toda ao mesmo tempo” (Reflexão da aula nº 42 de 26 de 

fevereiro de 2010) 

Esta estratégia provou ser muito útil pois muitas vezes foi possível 

verificar que os alunos procuravam colmatar as suas dificuldades pedindo a 

ajuda de outros colegas que tinham mais facilidade em realizar as diferentes 

tarefas propostas ao invés de estarem constantemente a chamarem o 

professor para esse efeito, libertando-me para a resolução de problemas de 

maior complexidade relativamente às tarefas e para manter a turma dentro das 

tarefas proposta de modo a aumentar o tempo de empenhamento motor e o 

tempo potencial de aprendizagem. 

Quando o conteúdo da aula contemplava os desportos coletivos, sempre 

que possível e graças à colaboração dos restantes professores de EF da 

escola, deslocava-me para o exterior no sentido de poder utilizar os vários 

campos que existem para que pudesse manter o maior número de alunos 

possível em ação e permitia ao mesmo tempo, separar a turma normalmente 

em 2 grupos em que cada grupo tinha um exercício diferente, de acordo com 

as suas dificuldades e capacidades. Normalmente existiam diferenças de 

capacidades entre os diferentes alunos neste tipo de desportos o que fez com 

que por vezes, tivesse que fazer alterações nos grupos devido à ausência de 

alunos e às faltas de material no sentido de fazer com que estes 

desenvolvessem a sua atuação num ambiente desafiante ao mesmo tempo 

que se sentiam competentes por estarem a participar com sucesso nas 

atividades propostas de forma a potenciar a aprendizagem nos alunos 

independentemente das suas capacidades.  

“De seguida a turma foi dividida em 4 grupos, com algumas alterações em 

relação à semana passada, nomeadamente o Jaime que passou para o grupo de nível 

mais elevado (ficou com 8 elementos) e a Catarina que, face à ausência de 2 

elementos no grupo de nível 1 teve que se deslocar para esse mesmo espaço.” 

(Reflexão da aula nº 20 de 25 de novembro de 2009, p.1) 
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Na organização dos grupos tinha que ter uma outra grande 

preocupação: alguns alunos quando trabalhavam juntos desencadeavam 

situações propícias a distrações o que fez com que tivesse que ser quase 

sempre eu a fazer os grupos de trabalho pois os alunos que potenciavam este 

tipo de situações normalmente acabavam por ficar nos mesmos grupos de 

trabalho como se verificou na aula nº 28: 

 “De referir ainda o comportamento deplorável de alguns alunos, que 

perturbaram bastante a aula, jogavam a bola com os pés e pouco se esforçavam. 

Esses alunos foram o João, o Eduardo, o Bruno, o Carlos e o Matheus.” (Reflexão da 

aula nº 28 de 6 de janeiro de 2010, p.1) 

As preocupações inerentes a este aspeto trouxeram-me algumas 

dificuldades relativamente à formação de grupos qualitativamente equilibrados 

no entanto com o passar do tempo estas foram diminuindo fruto de um maior 

conhecimento das características dos alunos e de como se comportavam em 

determinadas circunstâncias. 

Outra situação que procurava implementar para uma adequada gestão 

das aulas era a criação de regras e rotinas. Ao longo do ano fui procurando 

implementar algumas situações que se manteriam até ao final como por 

exemplo: sempre que os alunos chegavam ao espaço da aula, sentavam-se no 

chão onde ouviam as explicações acerca de quais os conteúdos que seriam 

trabalhados na aula, as diferentes progressões e os objetivos de cada 

exercício; ao meu apito todos paravam a atividade que estavam a realizar e 

ouviam atentamente o que estava para dizer; ao sinal de dois apitos os alunos 

deviam correr para junto de mim; promovia uma reunião no final de cada aula 

para falarmos sobre vários assuntos pertinentes como a retrospetiva da aula, 

antevisão da próxima ou aspetos que os alunos precisavam de melhorar ou se 

estavam a funcionar conforme o que eu desejava para a turma. Todas estas 

estratégias permitiam aos alunos perceberem a lógica da sequência de tarefas 

apresentada, percebiam que existia uma autoridade a que estes tinham que 

obedecer e que definiria o ritmo da aula, permitia uma poupança de tempo para 

tirar dúvidas pois já sabiam que existia um espaço de tempo na aula destinado 

para esse efeito e um diálogo constante entre alunos e professor com o 
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objetivo de perceber quais a principais dificuldades dos alunos e o que o 

professor pretendia dos mesmos nas sessões seguintes.  

Apesar de todos estes aspetos relacionados com a gestão na aula já 

referidos terem sido introduzidos no sentido de manter os alunos nas tarefas, 

evidentemente que sem a sua correta supervisão estes facilmente dispersavam 

da atividade que estavam a realizar e saiam do objetivo da tarefa, por vezes 

apresentando comportamentos impróprios de uma aula de Educação Física. 

Neste sentido tornava-se importante que eu, enquanto professor responsável 

pela turma mantivesse ao máximo toda a turma sob o meu controlo e 

visionasse o maior número de alunos no maior tempo possível da aula. Para 

isso, tinha que saber como circular no espaço da aula, importava que nunca 

virasse as costas a nenhum aluno enquanto tentava acompanhar as suas 

atividades durante o tempo de aula, embora por vezes inconscientemente isso 

ocorria. Foi um dos aspetos que o meu colega de estágio na altura me chamou 

à atenção por diversas vezes e que fui tentando evitar. A minha necessidade 

de seguir bem de perto os alunos para tentar corrigir algum eventual erro 

provocava estas distrações e por vezes nas minhas costas aconteciam 

situações que necessitavam de supervisão. Com o passar do tempo fui 

melhorando nesse aspeto; fui tentando deslocar-me sempre pelas zonas 

laterais do espaço da aula para tentar seguir os alunos com maiores 

dificuldades ao mesmo tempo que mantinha o resto da turma sob o meu 

visionamento. Assim, os comportamentos disruptivos diminuíram 

consideravelmente apesar de nunca terem sido muito frequentes já que os 

alunos não eram muito problemáticos e havia um bom entrosamento entre 

todos os elementos, e o tempo na tarefa aumentou 

O facto de procurar seguir sempre os alunos o mais perto possível não 

tinha só que ver com a gestão dos comportamento. Tentava sempre andar o 

mais próximo possível no sentido de dar indicações para corrigir eventuais 

erros na execução das tarefas ou para melhorar a qualidade da performance. 

No ponto seguinte irei refletir sobre os feedbacks pedagógicos (fbp), como se 

processa o ciclo de fbp e de que forma este aspeto constitui uma mais-valia 

para a minha atividade. 
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4.1.6 Feedbacks Pedagógicos 

Conforme já foi referido, desde sempre apresentei uma grande 

preocupação em que os alunos aprendessem as habilidades que ensinava. 

Neste sentido sempre me preocupei em segui-los o mais perto possível no 

sentido de perceber quais os aspetos positivos e negativos dos seus 

desempenhos com o objetivo de detetar os erros para que os alunos pudessem 

corrigi-los. Consciente que não basta na apresentação de uma nova habilidade 

enunciar os critérios e os principais erros para que exista o desempenho de 

determinada habilidade por parte dos alunos, é necessário que o professor se 

socorra da emissão de fbp. 

Os fbp, segundo Arques (2009), que cita Fishman & Tobey (1978), 

consiste num comportamento do professor de reação à resposta motora de um 

aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta no sentido da aquisição ou 

realizam de uma habilidade. O mesmo autor cita McGown (1991), que entende 

o feedback como a informação que se obtém após uma resposta, e é vista 

como a mais importante variável que determina a aprendizagem, logo a seguir 

à prática propriamente dita. Já Ribeiro (2008) compreende que o FBP é 

entendido como a informação fornecida pelo professor ao aluno com o objetivo 

de comparar a sua prestação num determinado momento com o modelo 

proposto. Esta informação deve respeitar o ciclo do feedback pedagógico que 

inclui as seguintes etapas: 

 O professor emite a informação relativamente à tarefa (instrução) 

 Espera que o aluno a execute (observação) 

 O professor emite feedback 

 Espera que o aluno execute novamente a tarefa 

 Emissão de novo feedback  

A importância de conseguir completar este ciclo é fundamental para a 

aprendizagem pelo que é importante que, especialmente os professores sem 

grande experiência como era o meu caso, estejam perto da ação quando o 

aluno a executa para melhor perceber se este a realizou corretamente e emitir 

um feedback. Outro aspeto que procurei promover ao longo das aulas foi o de 

emitir o maior número de feedbacks positivos possíveis pois entendi que seria 
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muito importante reforçar os aspetos positivos das habilidades para que os 

alunos se sentissem competentes e capazes de realizar todas as tarefas com 

sucesso. Procurei ter o cuidado de, aquando da emissão dos fdp frisar bem o 

que os alunos realizavam corretamente mas chamando-lhes sempre à atenção 

para os aspetos que ainda tinham que melhorar. Este facto penso que terá 

servido como fator motivacional fundamental para que o processo de ensino e 

aprendizagem se desenrolasse da melhor maneira. Quanto a mim este sempre 

foi um dos pontos fortes da minha atuação enquanto docente pois mantinha 

sempre presente na minha mente o ciclo de fbp e a necessidade de informar 

constantemente os alunos da qualidade do trabalho que estavam a executar 

para que se aproximasse o mais possível com os objetivos definidos para as 

diferentes modalidades desportivas desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Outro aspeto a ter em linha de conta aquando da emissão de fbp 

prendesse com o conhecimento da matéria de ensino. Se um professor não 

possuí conhecimento da matéria que está ensinar, o seu feedback carece de 

uma base de sustentação. É preciso conhecer bem “o que fazer” para que se 

consiga transmitir o “como fazer”. Mesquita, A. F. (2009) cita Mesquita, I. 

(1998) para se reportar à importância da informação transmitida (conteúdo do 

fbp) estar apropriada ao nível de desempenho dos alunos. Mesquita, I. (1998) 

socorresse de um estudo realizado por Carreiro da Costa (1988) que conclui 

que os professores mais eficazes são os que emitem fdp específicos, focados, 

explicativos e apropriados, sendo que os menos eficazes apresentam 

dificuldades em identificar as lacunas dos alunos, muito provavelmente por falta 

de domínio do conteúdo. Martins, G. (2009, p. 9) reforça esta ideia ao afirmar 

que “o professor deve dominar o conteúdo a lecionar, de forma a conseguir 

fornecer o fbp adequado no momento certo, para não indicar um fbp errado.” 

Esta também foi uma das minhas primordiais preocupações ao longo de todo o 

ano. Ter o conhecimento da matéria, preparar bem as aulas e as progressões 

de ensino bem como tomar conhecimento dos erros mais comuns facilitou 

bastante a minha atuação no que à emissão de feedbacks diz respeito. Sempre 

que um aluno me colocava uma dúvida eu senti-me perfeitamente capaz de o 

esclarecer de modo a que ficasse a perceber a melhor maneira de atingir os 

objetivos de determinada aula ou modalidade. 
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4.2 Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas por mim no 

contexto da comunidade escolar. 

Esta foi uma das áreas que mais ficou prejudicada pelas constantes 

dificuldades verificadas na área 1. Infelizmente a minha participação na escola 

não foi tão significativa como desejava. 

As minhas intervenções no âmbito desta área foram-se realizando ao 

longo do ano e iniciaram-se com a colaboração no Desporto Escolar, 

modalidade de badminton, com a professora Céu Mota. Ao longo das aulas fui 

percebendo que os alunos, fruto da excelente capacidade de organização da 

professora, apresentavam um elevado grau de autonomia sendo que a minha 

participação nas aulas centrou-se basicamente na ajudar nessa mesma 

organização e na emissão de alguns feedbacks pedagógicos junto dos alunos. 

O primeiro contacto realizou-se aquando da organização do corta-mato 

Escolar que se realizou na Avenida Marginal de Leça da Palmeira, junto à praia 

de Leça da Palmeira. Foi uma experiência nova para mim pois apenas tinha 

participado e observado corta-matos dentro dos recintos das escolas e nunca 

fora. Acontece que a escola secundária da Boa Nova organiza já desde há uns 

anos a esta parte o corta-mato fora do local físico da escola o que proporciona 

aos alunos uma prática desportiva diversificada e num contexto mais 

aproximado ao que poderão, eventualmente num futuro mais longínquo 

encontrar com maior probabilidade para desenvolverem um estilo de vida 

saudável. Pelo facto de o grupo de docentes do grupo disciplinar de Educação 

Física se manter praticamente inalterado há anos, todos os professores sabem 

o que têm que fazer para que tudo corra da melhor maneira o que fez com que 

a minha participação fosse algo reduzida, tal era o nível de organização 

apresentado pelos restantes colegas. A minha função foi a de auxiliar na 

preparação e transporte dos materiais necessários para a realização da prova 

(tenda para o secretariado, megafone, fitas para marcar o percurso, etc.), 

marcação do percurso, controlo das chegadas e entrega de alguns prémios. 
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Este foi o primeiro evento que me colocou em contacto com grande parte da 

comunidade escolar e apesar do vento forte que se fez sentir, a prova realizou-

se sem qualquer tipo de percalços. Foi uma situação que me proporcionou 

perceber o quão complexa é a organização de uma prova desta dimensão, 

uma vez que esta engloba aspetos como transporte dos materiais da escola 

para a praia; alimentação para alunos, professores e funcionários; marcação do 

percurso; transportes; água, entre muitas outras coisas. Gostaria só de 

salientar o excelente trabalho realizado nos dias antes do evento relativo à 

inscrição dos alunos e distribuição dos dorsais, que foi feito pelo Grupo 

Disciplinar de Educação Física sendo que cada professor ficou encarregue da 

inscrição dos alunos das respetivas turmas, o que facilitou imenso a 

preparação para o evento propriamente dito. 

O contacto seguinte com a comunidade escolar foi durante o torneio de 

Voleibol de praia (4 contra 4). Mais uma vez, face à proximidade da praia, o 

torneio realizou-se fora do espaço físico da escola. O mesmo processo 

organizativo da prova de Corta-mato foi utilizado nesta ocasião. Os campos 

foram montados na areia pelos professores, aquando da chegada dos alunos 

estes foram-se dirigindo ao secretariado (montado também na areia) e 

distribuídos pelos diferentes campos de acordo com o grupo em que a equipa 

tinha ficado colocada. Apesar das condições climatéricas não serem as ideais 

(o vento soprava com alguma força), a prova decorreu sem complicações. A 

minha tarefa, além do auxílio na montagem e desmontagem dos materiais 

necessários, foi a de arbitragem de alguns jogos e esta correu de forma 

tranquila e sem qualquer tipo de contestação ou problema. Foi uma experiência 

surpreendentemente agradável, pois cheguei a temer que o vento pudesse 

condicionar bastante o evento contudo isso não se veio a verificar e foi uma 

manhã muito interessante. 

A minha última intervenção nesta área ocorreu aquando do Campeonato 

Inter-Escolas do Concelho de Matosinhos, que decorreram durante uma 

semana inteira. Nestes campeonatos, cada escola do concelho fica 

responsável pela organização logística dos torneios das diferentes 

modalidades sendo que a Escola Secundária da Boa Nova estava responsável 

pelo torneio da modalidade de futsal. Relativamente ao futsal a minha 



45 
 

intervenção foi muito reduzida pois os professores Rui Faria, João Cunha e 

Mário João foram capazes de conseguir suprir todas as necessidades que se 

verificaram. O meu papel prendeu-se mais com o acompanhamento da equipa 

de basquetebol masculina. Foi uma experiência marcante para mim pois além 

de ter aprendido imenso sobre a dinâmica de uma equipa de basquetebol e 

mesmo sobre a própria modalidade, foi possível celebrar a vitória na 

competição. De facto, aquela equipa apesar de ser muito jovem e teoricamente 

menos competitiva, deu uma verdadeira lição de fair-play e venceu a final de 

forma brilhante, com a preciosa liderança do professor Luciano Couto. No 

último dia dos campeonatos tive a oportunidade de acompanhar a equipa de 

Atletismo da Boa Nova e pude, entre outras coisas fornecer algumas 

informações aos alunos acerca do lançamento do peso e estafetas 

(especialmente no que há transmissão diz respeito). 

Todas estas interações permitiram-me uma melhor integração no seio da 

comunidade escolar, uma experiência desportiva diferente daquilo que alguma 

vez tinha visto e perceber melhor algumas das características dos alunos da 

escola e da comunidade em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

4.3 Projeto de Estudo 

 4.3.1 Pertinência do estudo 

 O que me suscitou a realização deste estudo teve a ver com o facto de 

ser jogador e treinador de hóquei em patins e também com a experiência 

desportiva diversificada na escola onde realizei o estágio profissional. Sendo 

uma modalidade com grandes raízes na cultura portuguesa, entendo que pode 

ser mais amplamente trabalhada nas aulas de Educação Física podendo, 

inclusivamente servir como veículo para dar um novo fôlego a esta modalidade 

e aumentar a variabilidade da prática desportiva nas escolas. 

 Ao longo dos anos, apesar de ser uma das modalidades mais 

conhecidas dos cidadãos Portugueses e que tantas alegrias já deu ao povo 

nacional, esta tem vindo a perder o seu fulgor, nomeadamente através da 

perda de praticantes, de apoios e de adeptos deste desporto. Após a minha 

vivência como professor, foi possível aperceber-me de que o ensino nas 

escolas encontrasse praticamente restrito às modalidades consideradas 

“tradicionais” e que os planos curriculares das diferentes turmas pouco diferem 

de ano para ano. Na minha opinião, a escola pode servir como ponto de partida 

para o desporto federado de qualidade e a introdução desta modalidade no 

currículo das turmas como modalidade obrigatória poderá servir como “rastilho” 

para o desenvolvimento da modalidade em termos desportivos bem como para 

aumentar a curiosidade dos futuros adultos pela modalidade. Neste sentido, 

procurarei ao longo dos próximos pontos propor uma metodologia de trabalho 

para esta modalidade de forma a demonstrar que o seu ensino, numa fase 

inicial, é de extrema simplicidade e que pode servir como “combustível” para 

uma nova fase no desenvolvimento da modalidade, já que o contexto escolar é 

bastante propício à criação de conhecimento acerca do desporto em causa e 

pode funcionar como fator motivacional para os alunos e a população em geral 

ganharem um novo ímpeto no que ao interesse pelo hóquei em patins diz 

respeito. 

 Evidentemente que quando me refiro ao trabalho nas aulas de Educação 

Física desta modalidade, este deve ser feito tendo em linha de conta uma 

lógica de iniciação à patinagem e ao hóquei em patins já que a grande maioria 
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dos alunos nunca ou quase nunca teve contacto com esta modalidade 

enquanto praticante e muitos deles nunca, sequer, viram uma partida completa. 

 Neste sentido vou procurar sugerir uma metodologia de trabalho 

utilizando o Modelo de Estrutura de Conhecimento de Vickers (1990) para uma 

escola como aquela em que estive inserido a realizar o Estágio Profissional no 

ano letivo anterior (Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira) no 

sentido de demonstrar a simplicidade dos exercícios e com o objetivo de 

divulgar a modalidade junto dos jovens em idade escolar com o intuito final de 

desenvolver na população em geral, através do impacto causado junto dos 

jovens, um maior interesse pelo hóquei em patins para que esta modalidade se 

desenvolva e ocupe o lugar que merece no panorama desportivo nacional. 

 De referir ainda que esta escola possui o material didático necessário 

para o desenvolvimento das aulas (patins, sticks e bolas) sendo que a única 

alteração ao jogo que se deverá fazer será o desaparecimento das tabelas que 

limitam o campo (num jogo oficial estas existem e têm muita utilidade) e a 

improvisação de balizas, contudo no contexto escolar e de iniciação estes 

aspetos são pouco importantes pois o fundamental é focar a atenção nos 

aspetos estruturais (técnicos e táticos) do jogo com maior preponderância dos 

aspetos técnicos. 
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4.3.2 Enquadramento 

 O hóquei patins, sendo uma das modalidades com maior sucesso no 

nosso país, tem vindo a perder visibilidade bem como praticantes. As razões 

deste facto são objetivamente desconhecidas por parte da população em geral. 

Na minha opinião, talvez esse problema tenha a sua génese na educação, 

principalmente nas escolas. Esta modalidade, apesar de constar no Programa 

Nacional de Educação Física (PNEF), é muito pouco implantada nas aulas de 

EF, sendo que apenas é referenciada como uma modalidade optativa. Ao longo 

dos próximos pontos, vou procurar sugerir uma maior implementação desta 

modalidade nas aulas de EF, através de uma proposta metodológica a 

implantar nas aulas com o objetivo último de divulgar a modalidade junto da 

faixa etária em idade escolar ao mesmo tempo que se fomenta a variabilidade 

das práticas nas aulas de EF no sentido de fugir ao currículo “tradicional” 

adotado na grande maioria das escolas do nosso país. 
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4.3.3 História da Modalidade 

 O hóquei em patins, conforme foi referido anteriormente, é das 

modalidades desportivas com maior peso histórico neste país altamente 

“futebolizado”. Pensa-se que a sua origem remonta à Antiguidade pré-clássica, 

já que os historiadores referem a existência de um baixo-relevo egípcio 

mostrando um grupo de crianças a baterem numa bola com um bastão grosso 

(Silva, 2006 citando Gomes, 2004). Contudo, a prova mais contundente da 

existência desta modalidade conforme refere Resende (2006), provém de um 

outro baixo-relevo da Civilização Clássica Grega, descoberto em Atenas em 

1922, com a imagem de vários jogadores em posição de jogar uma bola e 

empunhando aléus (sticks). Em Portugal, pensasse que terá tido a sua génese 

no jogo da Choca, que era praticado por cinco jogadores munidos de um pau, 

uma pequena bola de madeira que tinha o nome de reca, choca ou porca, ou 

então, em algumas localidades, uma unha de boi. Solar (2009) defende que 

foram os ingleses os responsáveis pela introdução do jogo em Portugal através 

da realização do primeiro jogo entre equipas portuguesas em 1912, jogado com 

equipamentos cedidos pelos mesmos. Já Bastos (2005) refere, citando Gallén 

(1991) que foi Edward Crawford, um Inglês que após uma viagem a Chicago, 

trouxe para a Europa um vasto leque de desportos desconhecidos até à época 

no “velho continente”. Entre eles estava o “Rink Hockey”, sendo este uma 

adaptação do hóquei em gelo a recintos de madeira jogado com equipamento 

(à exceção dos patins) e táticas semelhantes à vertente de gelo. O mesmo 

autor refere que o primeiro passo no sentido da organização deste desporto foi 

dado em 1905, pela formação da “Amateur Hockey Association”, organizando 

as primeiras competições por diversas cidades da Grã-Bretanha, sendo que, 

fruto da vaga de emigrantes Britânicos, o modalidade começou a proliferar um 

pouco por toda a Europa, especialmente por países como a França, a Bélgica e 

a Alemanha sendo que, mais tarde, a 21 de abril de 1924, em Montreux na 

Suiça foi dado um passo decisivo para a organização da modalidade a nível 

internacional através da criação da F.I.R.S. (Federação Internacional de Roller 

Skating), “procedendo-se à regulamentação definitiva das formas de jogo”. Em 

abril de 1929 realiza-se o primeiro campeonato da Europa ganho pela 

Inglaterra, sendo que esta competição passou a realizar-se anualmente (Silva, 
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2006). O mesmo autor refere que Portugal apenas se filiou na F.I.R.S. em 1929 

e o primeiro campeonato do Mundo da modalidade foi realizado em 1936 na 

Alemanha e foi mais uma vez ganho por aquela considerada na altura como a 

melhor equipa, a Inglaterra.  

 Desde então, principalmente após o final da II Guerra Mundial, a modalidade 

foi crescendo e ganhando cada vez mais o carinho e admiração do povo 

nacional. Hoje em dia, Portugal é o país do Mundo com mais títulos 

conquistados, quer a nível Mundial (15 campeonatos contra 13 da vizinha 

Espanha) quer a nível Europeu (20 conquistas contra 14 dos Espanhóis), no 

entanto, nos últimos anos esta superioridade tem vindo a diminuir assim como 

o número de praticantes. A prova disso é o facto de Portugal não conseguir 

vencer nenhum título há cerca de 8 anos, desde o Mundial de 2003 realizado 

em Oliveira de Azeméis, num jogo onde Pedro Alves marcou o único e 

inesquecível golo que derrotou a congénere Italiana por 1 a 0. 
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4.1.4 Caracterização da Modalidade 

 As atividades desportivas e físicas têm vindo a ser classificadas de 

diversas maneiras ao longo dos anos. Brázio (2006) citando Tavares (1993), 

Bayer (1994), Garganta (1994), Sénica (1995), Manaças (1998) e Moutinho 

(2000ª), refere que desde a origem dos Jogos Desportivos Coletivos até aos 

dias de hoje se podem identificar aspetos em comum como por exemplo o 

terreno de jogo, a bola, um alvo a atacar e a defender, regras a respeitar, um 

sistema formal de competições, colegas, adversários e uma estrutura funcional 

constituída pelas relações tática/técnica, ataque/defesa e 

cooperação/oposição.  

A cooperação é um elemento chave nos jogos de equipa, dado que as 

suas ações combinam o encadeamento de movimentos e habilidades entre os 

jogadores (Resende, 2006).  

No entanto, não podemos descurar o facto de existir um adversário que 

se tenta opor, por isso há que haver respeito pelo adversário através de uma 

clara noção de que o mesmo luta em pé de igualdade pelo mesmo objetivo, 

sendo necessário um respeito mutuo (Resende, 2006 citando Lopes, 2000). “O 

hóquei em patins é um desporto coletivo em que duas equipas se defrontam 

ambas com o mesmo objetivo: introduzir a bola na baliza do adversário, apenas 

com a ajuda do stick” (Bastos, 2005 citando Lopes, 2002). 

Gomes (2004) classifica o hóquei em patins com as seguintes 

características específicas: 

- Jogado por duas equipas de cinco jogadores de campo e cinco 

suplentes; 

-Utilização do stick, como instrumento para jogar a bola; 

-Deslocamento por meio de patins; 

-Luta direta pela posse da bola. 

 

Além dos já referidos aspetos específicos que caracterizam esta 

modalidade é importante clarificar que, o HP possui outras características que 

fundamentais a referir. Silva (2006) citando Lopes (2004), refere que, ao 
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contrário da maioria de outros jogos desportivos coletivos, incluindo aqueles 

que têm primazia e são mais amplamente abordados nas escolas, o hóquei em 

patins aplica muito pouco do “vocabulário motor natural” (como por exemplo 

correr, saltar ou lançar), usa um meio de locomoção diferente (os patins) que 

necessita de ajustamentos posturais por parte dos praticantes, e usa um 

engenho artificial (stick) para relacionar os atletas com a bola e com os colegas 

e adversários. Gomes (2004, pp. 26) refere que existem características 

específicas da modalidade que condicionam os seus praticantes no plano físico 

e no plano técnico-tático: 

 “A área de jogo (20m x 40m), os cinquenta minutos de tempo útil 

em seniores (duas metades de vinte e cinco minutos cada, com 

intervalo de dez minutos) e o tipo de jogo da modalidade com 

deslocamentos curtos, com constantes mudanças de direção, 

esquivas, choques e travagens, exigindo uma resistência 

extraordinária, tanto aeróbia como anaeróbia; 

 Deslocamentos curtos e contínuos que exigem uma grande 

velocidade de reação e deslocamento, aliados a uma grande 

agilidade para se esquivar dos adversários; 

 Os choques, arranques e travagens exigem muita força em quase 

todos os grupos musculares para suportar a dureza do jogo; 

 O equilíbrio e a coordenação motora, necessárias para os 

deslocamentos em patins, são capacidades essenciais para a 

realização das tarefas do jogo; 

 Os elementos técnicos do HP, como o passe, finta, remate, 

condução de bola, etc., exigem grande velocidade de execução e 

coordenação motoras aliadas a uma boa diferenciação 

cinestésica para a utilização de um ou dois apoios em 

deslocação”. 

Bastos (2005) recorre a Manaças (1988) para caracterizar a modalidade 

como “um desporto de resistência em regime de velocidade de reação, 

execução e de deslocamento (patinar), força e destreza (técnica), em 

condições de luta corporal intensa e de tensão psíquica” 
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 4.1.5 Proposta Metodológica 

Conforme ficou patente nos dois pontos anteriores, o hóquei em patins é 

uma modalidade desportiva que compreende uma enorme quantidade de 

fatores. Todos os aspetos referidos devem ser tidos em conta quando se 

processa o ensino desta modalidade em qualquer que seja o contexto. Nesta 

perspetiva vou procurar, utilizando o Modelo de Estrutura do Conhecimento de 

Vickers (1990), sugerir uma proposta metodológica para dez aulas de quarenta 

e cinco minutos cada relativa à modalidade de hóquei em patins que seja 

facilmente aplicada no contexto escolar. 
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Estrutura do Conhecimento de Hóquei em Patins 

 

Fisiologia do Treino e Condição Física Conceitos Psicossociais Habilidades Motoras Cultura Desportiva 

Manejo do Stick Patinagem 

 
Regras básicas 

Concentração 

Cooperação Atenção 

Capacidades condicionais Capacidades 

coordenativas 

Resistência 

Flexibilidade 

Capacidade de ritmo 

Capacidade de 

orientação espacial 

 

Capacidade de 

equilíbrio 

 

Velocidade 

 

História da modalidade 

Módulo 1 – Estrutura do conhecimento 
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Estrutura do Conhecimento de Hóquei em Patins 

 

Fisiologia do Treino e Condição Física Conceitos Psicossociais Habilidades Motoras Cultura Desportiva 

Patinagem hoquistica 

Arranque Cruzamento de pernas para 

trás e para a frente 

 Para a frente  Para trás 

 

 

Manejo do Stick 

Passe 

Varrido 

- O stick recua 

ligeiramente e realiza 

um movim ento de 

varrimento 

contactando a bola na 

zona da pá 

Deslizamento para a frente e 

para trás 

 

Travagem 

 

Domínio de bola Remate 

 

Condução de bola 

- Realizada através de 

pequenos toques 

sucessivos com as faces 

do stick progredindo 

com a bola próxima do 

mesmo e os M.I. em 

semiflexão 

Varrido 

 

Receção da bola 

- Realizada na zona da 

pá do stick e com uma 

ligeira inclinação do 

mesmo para a frente. 

Enrolado 

- O stick acompanha a 

trajetória da bola, 

frenando o movimento 

na parte final da 

mesma de modo 

imprimir velocidade à 

bola 

Enrolado 
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Estrutura do Conhecimento de Hóquei em Patins 

nto de Atletismo 

 

Fisiologia do Treino e Condição Física Conceitos Psicossociais Habilidades Motoras Cultura Desportiva 

Capacidades 

condicionais 

Capacidades 

coordenativas 

Flexibilidade 

Capacidade motora que permite executar 

movimentos de grande amplitude, através da 

elasticidade muscular e da mobilidade articular. 

Resistência 

Capacidade motora que permite realizar um esforço 

relativamente longo, resistindo à fadiga, e que permite 

uma rápida recuperação depois do esforço 

Velocidade 

Capacidade motora que permite realizar 

movimentos (ações motoras) no menor tempo 

possível. 

 

Capacidade de orientação 

espacial 

Capacidade de ritmo 

 

Capacidade de equilíbrio 

 

Comportamento relativamente estável e 

generalizado necessário para a 

determinação e modificação da posição 

e movimento do corpo 

Comportamento relativamente estável e generalizado 

necessário à perceção, acumulação e interpretação de 

estruturas temporais e dinâmicas pretendidas ou 

contidas na evolução do movimento 

Qualidades necessárias à conservação ou recuperação do 

equilíbrio pela modificação das condições ambientais e 

para a conveniente solução de tarefas motoras que exigem 

pequenas alterações de plano ou situações de equilíbrio 

muito instável. 
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Módulo 2 – Análise das condições de aprendizagem 
 

Recursos Espaciais 

As aulas de Hóquei em patins correspondentes a esta Unidade Didática 

irão decorrer no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da Boa Nova 

Recursos Humanos 

A turma do 10º ano é constituída por 26 alunos, dos quais 14 alunos do 

sexo masculino e 12 do sexo feminino 

Recursos Materiais 

 

 

 

 

 

 

Recursos Temporais 

A carga horária semanal destinada à Educação Física é de 2 blocos de 

90 minutos no 10º ano. Para a realização desta unidade didática foram 

destinadas 6 aulas distribuídas pelo 2º período escolar.  

 

Material Didático Quantidade 
Estado de 

Conservação 

Patins extensíveis 10 Bom 

Patins de hóquei 

em patins 
2 Razoável 

Sticks 16 Mau 

Bolas 3 Bom 

N.º de horas por semana Dia da semana Horário das aulas 

3 (2 blocos de 90 minutos) 

Quarta-feira 10:20 – 11:50 

Sexta-feira 12:00 – 13:30 
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Módulo 3 – Análise dos alunos 
 

Os alunos que constituem esta turma apresentam uma destreza motora 

bastante razoável contudo nenhum dos alunos alguma vez teve contacto direto 

com esta modalidade desportiva. 

 

Módulo 4 - Extensão e sequência dos conteúdos 
 

Para esta modalidade foram definidos os conteúdos considerados 

básicos para o domínio da modalidade. 

Neste sentido, os conteúdos a abordar serão a patinagem hoquística e o 

manejo do stick. Dentro da patinagem hoquísticas compreendemos o arranque, 

a travagem, os deslizamentos (para a frente e para trás) e os cruzamentos de 

pernas (para a frente e para trás). Já o manejo do stick encerra em si as 

seguintes habilidades: domínio de bola (receção e condução de bola), o passe 

(varrido e enrolado) e o remate (varrido e enrolado). 

Quantos aos conteúdos da cultura desportiva a ser abordadas nas aulas 

são o regulamento básico e a história da modalidade.  

Os conteúdos da condição física e fisiologia do treino que serão 

abordados serão as capacidades coordenativas e as capacidades condicionais. 

Os conceitos psicossociais que serão abordados nas aulas de hóquei 

em patins são cooperação, concentração e a atenção. 

A abordagem desta modalidade irá agrupar o ensino das habilidades 

técnicas com o ensino do jogo propriamente dito, logo deverá realizar-se uma 

abordagem do topo para a base, privilegiando as formas de jogo reduzidas 

e/ou adaptadas.  
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Módulo 5 – Definição dos Objetivo 
 

Competência de ação 

Executa corretamente as técnicas específicas do manejo do stick: 

 Receção 

 Condução  

 Passe (varrido e enrolado) 

 Remate (varrido e enrolado) 

Executa corretamente as técnicas específicas da patinagem hoquística: 

 Deslizamento para a frente e para trás 

 Cruzamento de pernas para a frente e para trás 

 Travagem 

 Arranque 

 

Em situação de jogo 3x3 s/ Gr ou 2x2 s/ Gr realiza: 

Após recuperação da bola pela sua equipa 

 Desmarca-se rapidamente, oferecendo linhas de passe ofensivas 

utilizando mudanças de direção 

 Opta pelo passe a um jogador em posição mais ofensiva ou conduz a 

bola, progredindo para permitir a finalização em vantagem numérica 

ou posicional.   

 Finaliza se recebe a bola em condições favoráveis em remate. 

 Ocupa o espaço racionalmente o espaço (3x3 – existência de 3 

corredores de ataque; 2x2 – 2 corredores de ataque) 

Perda de posse de bola da sua equipa 

 Assume atitude defensiva marcando o seu adversário direto (HxH)   
 

 Procura impedir ou dificultar a progressão colocando-se entre a bola e a 
baliza na defesa do jogador com bola. 
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 . Procura impedir ou dificultar a receção da bola, colocando-se entre o 

adversário e a baliza na defesa do jogador sem bola. 

 

Competências do conhecimento: 

 O aluno conhece o objetivo e as regras básicas do jogo. 
 

 O aluno conhece a função e a execução técnica das ações do hóquei 
em patins. 

 

 O aluno conhece a História da modalidade. 
 

Competência de atitude: 

 

 O aluno coopera com os companheiros. 

 

 O aluno aceita as decisões da arbitragem, das indicações dadas pelos 

colegas e pelo professor tratando com igual cordialidade e respeito os 

companheiros e adversários. 
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Módulo 6 – Avaliação 
 

Para a avaliação vamos reservar três momentos diferentes que 

decorrerão da seguinte forma: avaliação diagnóstica, avaliação formativa, 

avaliação sumativa.  

 

Avaliação Inicial: 

 

Esta avaliação normalmente é realizada na primeira aula da unidade 

temática de cada modalidade. 

 Na avaliação diagnóstica procuramos detetar o nível dos alunos para 

que possamos elaborar o planeamento das aulas conforme as suas 

dificuldades.  

 

Avaliação Formativa: 

  

A avaliação formativa é parte integrante do processo ensino e 

aprendizagem e tem como objetivo ajudar o professor a perceber as 

dificuldades sentidas pelos alunos. Esta avaliação permite-nos acompanhar o 

processo de aprendizagem e perceber se é necessário fazer ajustes, por isso 

apresenta um papel fundamental.  

No que diz respeito à avaliação formativa, esta deverá ser realizada ao 

longo das aulas, com o intuito de ajudar os alunos a perceberem as suas 

dificuldades. 

 

 

Avaliação Sumativa: 

 

Na décima e décima primeira aula da Unidade Temática realizaremos a 

avaliação final, que tem por finalidade avaliar a evolução dos alunos após todo 

o processo de ensino-aprendizagem. 

O objetivo é avaliar os alunos em exercícios critério e em situação de 

jogo 2x2 ou 3x3.  



65 
 

Os conteúdos que serão alvos de avaliação em exercícios critério serão: 

Manejo do stick (passe, receção, condução de bola, remate) e a patingem 

hoquística (arranque, travagem, deslizamento para a frente e para trás e 

cruzamento de pernas para a frente e para trás).  

Os alunos serão avaliados ainda nos princípios de jogo em jogo 2x2 ou 

3x3. 

A nível da cultura desportiva os alunos irão realizar um teste onde serão 

testados os conhecimentos sobre o regulamento básico, história da 

modalidade, execução das ações  manejo de stick e da patinagem hoquística. 
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Avaliação Sumativa de Hóquei em Patins - 10º ____ Data:_________ 
 

  

  

                                                                

 

Número     
                                                                            
___________________________________________________Critério   

P
o

n
d

er
a

çã
o

 

E
xe

rc
íc

io
 C

ri
té

ri
o

 

P
as

se
 

Varrido - O stick recua ligeiramente e realiza um movimento de varrimento contactando a bola na zona da pá 4 
4 

25 

Enrolado - O stick acompanha a trajetória da bola, frenando o movimento na parte final da mesma de modo imprimir velocidade à bola 4 
4 

O aluno define com propriedade qual o tipo de passe a utilizar mediante o contexto 4 
4 

R
ec

eç
ão

 Stick ligeiramente inclinado para a frente 4 
4 

Contacto com a bola na zona da pá do stick 4 4 

Após receção, a bola fica em condições para ser jogada 5 
5 

C
o

n
d

u
çã

o
 

Contacto na zona da pá do stick 5 
5 

15  Progride com pequenos toques consecutivos com ambas as faces do stick  e com os M.I. em semiflexão 5 5 

Mantém a bola sempre próxima do stick 5 5 

R
em

at
e 

V
ar

ri
d

o
 Baixa o centro de gravidade através da flexão do M.I. direito (esquerdo no caso dos destros) enquanto a perna contrária se coloca paralela ao chão 5 5 

20 O stick realiza um movimento de varrimento 
5 5 

Orienta o ombro do M.S. que segura o stick na parte de cima do cabo para o alvo 5 5 

Realiza o remate tenso e colocado 5 5 

R
em

at
e 

E
n

ro
la

d
o

 A bola mantém-se “colada” ao stick ao longo de todo o movimento 5 
5 

20 Orienta o ombro do M.S. que segura o stick na parte de cima do cabo para o alvo 5 5 
“Cola” a bola ao stick o mais afastada possível do corpo e do alvo de modo a dar amplitude ao movimento e imprimir velocidade na bola 5 5 
Realiza o remate tenso e colocado 5 5 

   Nota exercicio critério 80     

S
it

u
aç

ão
 d

e 
Jo

g
o

 2
x2

 o
u

 3
x3

 

A
ti

tu
d

e 

O
fe

n
si

va
 Desmarca-se rapidamente, oferecendo linhas de passe utilizando, se necessário, o arranque e travagens 20 20 

75 
Passa, sempre que tem um colega melhor posicionado ou conduz a bola progredindo para permitir a finalização em vantagem numérica ou posicional.   20 20 

Remata se recebe a bola em condições favoráveis 20 20 

Ocupa racionalmente o espaço, colocando-se constantemente em posição de receber a bola 15 15 

A
ti

tu
d

e 

D
ef

en
si

va
 

Assume atitude defensiva marcando o seu adversário direto (HxH) 15 
15 

45 Procura impedir ou dificultar a progressão em drible colocando-se entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 15 15 

Procura impedir ou dificultar a receção da bola, colocando-se entre o adversário e a baliza na defesa do jogador sem bola. 15 15 

  Nota situação de jogo 12
0

 

  

  Nota Final  20
0
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Módulo 7 – Progressões de Ensino 
 

CONTEÚDOS TÉCNICOS 

PASSE E RECEÇÃO: 

Descrição 
Tipologia das tarefas de 

aprendizagem 

Organizado em duas filas, 

frente a frente, realizam 

passes e receções 

sucessivas, deslocando-se, 

após o passe, para o final da 

fila da frente  

Tarefa de Informação 

Os alunos organizam-se em 

grupos de 2 elementos e 

realizam passe e receção 

entre eles pelo espaço da aula 

Tarefa de extensão 

“Jogo dos 10 passes”. 
Tarefa de melhoria 

qualitativa do desempenho 

Jogo adaptado 3x3 Tarefa de aplicação 

 

 

CONDUÇÃO DE BOLA 

 

Descrição 
Tipologia das tarefas de 

aprendizagem 

Os alunos conduzem 

diferentes tipos de bolas 

(diferem nas textura, rigidez e 

tamanho) ao longo do espaço 

da aula. 

Tarefa de Informação 

Os alunos realizam condução 

de bola de hóquei ao longo do 

espaço da aula. 

Tarefa de extensão 

Os alunos realizam em 

condução de bola um trajeto 

definido pelo professor com 

pequenos “slalons”. 

Tarefa de melhoria 

qualitativa do desempenho 

Jogo 3x3 Tarefa de aplicação 
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REMATE (VARRIDO E ENROLADO) 

Descrição 
Tipologia das tarefas de 

aprendizagem 

Os alunos realizam os dois 

tipos de remate com a bola 

parada para um alvo. 
Tarefa de Informação 

Os alunos executam o remate 

com a bola em movimento que 

é lançada por um colega que 

se encontra lateralmente 

relativamente ao alvo. 

Tarefa de Extensão 

Em grupos de dois, os alunos 

realizam passe e receção até 

próximo do alvo, sendo que o 

último toque na bola deve ser 

em remate (varrido ou 

enrolado) 

Tarefa de melhoria 

qualitativa do desempenho 

Jogo 3x3 Tarefa de Aplicação 

 

DESLIZAMENTO E CRUZAMENTO DE PERNAS PARA A FRENTE E PARA TRÁS 

Descrição 
Tipologia das tarefas de 

aprendizagem 

Partindo da posição em pé e 

parados, os alunos realizam 

afastamento e aproximação 

dos M.I. de maneira a 

deslocarem-se em linha reta. 

Tarefa de Informação 

Partindo da posição em pé e 

parados, os alunos realizam 

um percurso definido pelo 

professor em que estejam 

presentes curvas largas e em 

que nessas curvas os alunos 

realizem cruzamento de 

pernas. 

Tarefa de extensão  

Estafeta competitiva num 

circuito circular. 
Tarefa de melhoria 

qualitativa do desempenho 
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Jogo dos 10 passes Tarefa de aplicação 

 

 

TRAVAGEM E ARRANQUE 

Descrição 
Tipologia das tarefas de 

aprendizagem 

Ao longo do espaço da aula, 

os alunos realizam travagens 

ligeiras e arranques à sua 

vontade. 

Tarefa de Informação 

Os alunos realizam, entre 

duas linhas, vários percursos 

em que devem efetuar 

travagens sempre voltados 

para o mesmo lado.  

Tarefa de extensão 

Os alunos realizam uma 

estafeta definida pelo 

professor que implique 

travagens e arranques. 

Tarefa de melhoria 

qualitativa do desempenho 

Jogo 3x3 Tarefa de aplicação 
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 Módulo 8 – Unidade temática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/E – Transmissão/ Exercitação 

E – Exercitação 

C – Consolidação 

 Conteúdos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Habilidad

es 

Motoras 

Manejo do Stick 

Passe varrido T/E E E E E E E E C AS  

Passe enrolado T/E E E E E E E E C AS  

Receção T/E E E E E E E E C AS  

Condução de bola  T/E E E E E E E C AS  

Remate varrido  T/E E E E E E E C AS  

Remate enrolado  T/E E E E E E E C AS  

Patinagem 

Hoquística 

Arranque   T/E E E E E E E C AS 

Travagem     T/E E E E E C AS 

Deslizamentos   T/E E E E E E E C AS 

Cruzamento de perna            

Atitude 

 

Defensiva 

Marcação HXH  T/E T/E E E E E E E C AS 

Posicionamento defensivo 
      T/E E E C AS 

Ofensiva 

Ocupação Racional do Espaço   T/E E E E E E E C AS 

 Jogo 2x2 T/E E E E E E E E E C AS 

 Jogo 3x3 T/E E E E E E E E E C AS 

Cultura Desportiva Regulamento básico T/E E E E E E E E E E E 

História da modalidade T/E E E E E E E E E E E 

Condição 

física/Fisiolog

ia do treino 

Capacidades 

condicionais 

Capacidade de ritmo E E E E E E E E E E E 

Capacidade de orientação espacial E E E E E E E E E E E 

Capacidade de equilíbrio E E E E E E E E E E E 

Capacidades 
coordenativas 

Resistência E E E E E E E E E E E 

Velocidade E E E E E E E E E E E 

Flexibilidade E E E E E E E E E E E 

Conceitos psicossociais 

Cooperação E E E E E E E E E E E 

Concentração E E E E E E E E E E E 

Atenção E E E E E E E E E E E 
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AS – Avaliação Sumatia



       E.S. M@ia 
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       E.S. M@ia 
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4.1.6 Conclusão 

 Uma mais ampla implementação da modalidade de hóquei em patins 

nas aulas de EF pode trazer grandes benefícios em diferentes níveis. Em 

primeiro lugar, a grande maioria dos alunos parte em pé de igualdade no que à 

aprendizagem das capacidades essenciais para a prática da modalidade, pese 

embora alguns já possam ter experiência em patinar (situação pouco 

frequente), necessitam ainda dominar o manejo do stick. Assim sendo, mais 

facilmente se vai de encontro aos motivos apontados pela investigação para a 

participação ativa nas atividades desportivas quer em contexto escolar ou 

federado. 

Outro fator a favor desta maior implementação prendesse com o facto de 

“fugir” às modalidades ditas “clássicas” na disciplina de EF e por isso pode 

aumentar os níveis de motivação dos alunos para a aprendizagem da mesma. 

Estes aspetos referidos levam a que haja maior diversidade nas práticas 

ao longo do ano letivo, aquisição de padrões motores diferentes dos naturais, 

maior e melhor integração nas atividades desportivas dos alunos em geral e 

das alunas do sexo feminino em particular e o reforço, começando pela base, 

pelas escolas, de uma modalidade com grande tradição em Portugal e que tem 

vindo a perder praticantes e público ao longo dos anos. 
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5. Reflexão final e perspetivas para o futuro 

A elaboração deste relatório de estágio, permitiu-me perceber que o 

caminho de um professor é recheado de contratempos, dificuldades, dúvidas e 

receios. Tudo o que passei ao longo do ano é o reflexo do que o professor de 

Educação Física enfrenta ao longo dos anos para se tornar um bom professor. 

Neste sentido a prática reflexiva torna-se preponderante para que o professor 

tenha possibilidade de desenvolver a sua prática de modo eficaz sempre com a 

aprendizagem dos alunos como objetivo final.  Esta permite que o professor se 

vá moldando, acumulando e refletindo sobre as suas experiências para que 

tenha muito mais capacidade para resolver os problemas que se lhe apresenta 

a sua atividade diária. Numa altura em que a classe dos professores tem vindo 

cada vez mais a ser menosprezada pela sociedade portuguesa, importa cada 

vez mais que os professores procurem desenvolver a sua atividade de forma 

eficaz, procurando estratégias para que consiga desenvolver nos seus alunos 

as suas capacidades bem como o gosto pela atividade física no sentido de os 

tornar adultos saudáveis, com hábitos desportivos e que valorizem o desporto e 

tudo o que este encerra. 

Relativamente às perspetivas para o futuro, entendo que ser professor é 

de facto a minha vocação e quero fazer isto para o resto da minha vida. Apesar 

dos tempos conturbados em que vivemos, o ensino da Educação Física e a 

transmissão de hábitos de vida saudáveis nas crianças são aquilo que me dá 

mais prazer de fazer e quero muito melhorar constantemente no sentido de 

acompanhar a mudança dos tempos, das vontades e da sociedade. 
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