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“Como saber a melhor maneira de agir na vida? – perguntou o discípulo ao 

mestre. O mestre pediu-lhe que construísse uma mesa. Quando a mesa estava 

quase pronto – já só faltava pregar o tampo às pernas -, o mestre aproximou-

se. O discípulo cravava os pregos com três golpes precisos. Um dos pregos, 

porém, estava mais difícil e o discípulo precisou de dar mais um golpe. O 

quarto golpe enterrou o prego fundo de mais e a madeira atingida. – A sua mão 

estava habituada a dar as três marteladas - disse o mestre. – Quando qualquer 

acção passa a ser governada pelo hábito, ela perde o sentido; e pode acabar 

por causar danos. Cada acção é uma acção e só existe um segredo: nunca 

deixe que o hábito comande os seus movimentos.”  

PAULO COELHO: in Maktub
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RESUMO 

Este documento visa relatar os acontecimentos e experiências práticas 

desenvolvidas durante o Estágio Profissional 2010/2011. 

O Estágio Profissional tem como objectivo o desenvolvimento 

profissional e pessoal do Estudante-Estagiário, pelo que se enquadra dentro do 

modelo reflexivo da formação de professores. Neste sentido, o presente 

documento é fruto de uma reflexão profunda que ilustra as dificuldades 

emergidas ao longo do ano lectivo nas diversas tarefas, objectivos pretendidos, 

metas alcançadas e estratégias utilizadas, bem como excertos de reflexões 

diárias que guiaram e auxiliaram a minha prática. Estas reflexões revelaram-se 

uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento docente e consequente 

construção de um estilo próprio de actuação. A realização do Estágio 

Profissional teve lugar na Escola Secundária de Carvalhos, num Núcleo de 

Estágio constituído por 3 elementos, numa turma do 7º ano. A orientação do 

estágio é efectuada por uma professora da Escola, designada por Professora 

Cooperante e por um professor da Faculdade, denominado de Orientador. 

O presente relatório encontra-se dividido em quatro partes. A primeira 

diz respeito à “introdução” e a segunda é intitulada de “percurso e actualidade”, 

onde me apresento dizendo quem sou e de onde vim, e fazendo, ainda, 

referência às minhas expectativas para este ano. A terceira concerne ao 

“enquadramento da prática profissional”, onde me debruço sobre a temática do 

“Ser Professor”, “Ser Professor de Educação Física” e “Ser Professor 

Reflexivo”. Ainda neste ponto, procedo ao enquadramento sobre a Escola 

Secundária de Carvalhos e os meus alunos. A quarta parte é referente à 

“realização da prática profissional” que engloba todo o trabalho desenvolvido e 

ilações retiradas da prática nas quatro áreas de desempenho.  

Apesar de se revelar um ano de árduo trabalho, a realização do Estágio 

Profissional proporcionou-me uma visível evolução, quer a nível profissional, 

quer pessoal. 

PALAVRAS-CHAVE:  ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, 

REFLEXÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 
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ABSTRACT 

This document is a report of events and practical situations developed 

during the Teacher’s Training experience in the academic year, 2010/2011. 

The aim of Teacher’s Training is to develop the Student-Intern at a 

professional and personal level, included in the reflective model of teacher’s 

education. Therefore, this document is the result of deep reflection that 

illustrates the difficulties that emerged during the execution of several tasks 

throughout the academic year, the objectives, the achievements and the 

strategies, as well as excerpts of daily reflections that guided and helped my 

practice. These reflections proved to be a fundamental tool for personal teacher 

development and consequent building of an action-taking style. This is a report 

of Teacher’s Training at Escola Secundária de Carvalhos, within a Training 

Group formed by three elements, and work done with a year 7 class. The 

Training Teacher monitoring was carried out by one of the school’s staff 

teachers, called Cooperating Teacher, and a University Teacher, entitled 

Supervisor. 

This Report is divided into four parts. The first part is an "introduction" 

and in the second, entitled "life path and present situation”, I present myself 

describing who I am and where I came from, moreover I refer to my 

expectations for this year of training. The third is concerned with the 

"contextualization of professional exercise", where I dwell on the theme of 

"Being a Teacher", "Being a Physical Education Teacher" and "Being a 

Reflective Teacher". Within this item, I write about the contextualization of 

Escola Secundária de Carvalhos and my students. Finally, the fourth part refers 

to the "carrying out of professional exercise" that includes all the work and 

conclusions drawn from my practice in the four areas of performance.  

Despite having been a year of much work, the Teacher’s Training 

experience provided me with remarkable improvements, both on a 

professionally or personally level. 

KEY WORDS:  TEACHER TRAINING, TEACHER, REFLECTION, PHYSICAL 

EDUCATION, SPORT EDUCATION MODEL 
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INTRODUÇÃO 

 

Este documento intitulado de “Relatório de Estagio Profissional” surge no 

âmbito da disciplina de Estágio Profissional I e II, inserida no plano de estudos 

do Mestrado de 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

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

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real. Procura 

desenvolver um conjunto de competências profissionais que tornem os 

estagiários capazes de reflectir e responder aos desafios e exigências da 

profissão futura (Matos, 2010). 

Por um lado, o EP constitui-se no culminar de uma etapa importante na 

minha vida. Após longos e trabalhosos mas enriquecedores anos de formação 

académica, chegou o tão esperado momento para colocar em prática o vasto 

leque de conhecimentos teóricos e teórico-práticos apreendidos ano após ano. 

Por outro lado, este emerge como um contínuo da minha formação, não visto 

como um fim, mas antes como o principiar de uma nova fase da minha carreira. 

Decidi dedicar-me de “corpo e alma” a fim de retirar o máximo de proveito 

possível de cada situação, cada dia passado na escola, cada pormenor que 

contribuísse para a minha formação. Mas o meu maior objectivo, neste ano, 

incidiu sobre a formação dos meus (primeiros) alunos. De facto, o Estágio 

proporcionou a oportunidade de ser integrada numa escola, onde assumi a 

responsabilidade pela docência de uma turma e vivenciei contextos e situações 

reais da prática profissional. 

Em suma, concordando com as palavras de Alarcão (1996), para o 

jovem professor o EP é entendido como palco de uma das etapas mais ricas e 

decisivas da sua capacitação e integração no mundo da docência. 

O relatório de estágio pretende ser um documento reflexivo que espelha 

toda a actividade desenvolvida no EP durante o ano lectivo, tendo em 

consideração os objectivos, dificuldades, metas e recursos apresentados no 

Projecto de Formação Individual (PFI) elaborado no início do ano e a sua, 
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consequente realização prática. Esta última, proporcionou-me um extenso 

conjunto de experiências, todas elas positivas, mesmo nos momentos mais 

difíceis, que foram certamente, os que mais me fizeram crescer, tanto do ponto 

de vista profissional como humano. Confesso, que redigir um texto sobre um 

tema qualquer, nunca se mostrou tarefa fácil para mim. Neste sentido, passar 

para o papel todos os sentimentos, situações e emoções vividas ao longo deste 

recheado ano de experiências, de uma forma sequenciada e lógica, 

apresentou-se uma tarefa de grande dificuldade. Muitas vezes faltaram-me as 

palavras para exprimir e transmitir a panóplia de sensações e aprendizagens 

vividas. 

A realização do EP teve lugar na Escola Secundário de Carvalhos, num 

Núcleo de Estágio constituído por 3 elementos, numa turma do 7º ano. A 

orientação do estágio foi efectuada por uma professora da Escola, designada 

por Professora Cooperante e por um professor da Faculdade, apelidado de 

Orientador. 

O presente relatório encontra-se organizado em 4 partes, sendo elas: 

• “Introdução”; 

• “Percurso e actualidade” onde em apresento, discursando sobre quem 

sou e de onde vim, fazendo, ainda, referência às minhas expectativas 

para este ano; 

• “Enquadramento da prática profissional”, em que me debruço sobre a 

temática do “Ser Professor”, “Ser Professor de Educação Física” e “Ser 

Professor Reflexivo”. Ainda neste ponto, procedo ao enquadramento 

sobre a Escola Secundária de Carvalhos e os meus alunos; 

• “Realização da prática profissional” que engloba todo o trabalho 

desenvolvido e ilações retiradas da prática nas 4 áreas de desempenho: 

Área 1- “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – 

“Participação na Escola”; Área 3 – “Relações com a Comunidade” e Área 

4 – “Desenvolvimento Profissional”. Estas áreas abarcam a amplitude 

das necessidades da acção pedagógica e concretizam-se em tarefas 

particulares em cada área. Na última Área de Desempenho (área 4), 
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apresento o aprofundamento de um tema decorrente do processo 

ensino-aprendizagem intitulado: “grau de satisfação dos alunos na aula 

de Educação Física”.  

 

Realço, por fim, que todo o trabalho desenvolvido nas várias áreas de 

desempenho e aqui apresentado, foi fruto de reflexões pessoais e singulares 

retiradas da prática diária e dos momentos mais marcantes. Em suma, espelha 

o meu percurso neste atarefado mas benéfico ano de aprendizagem, isto é, 

desde o dia 1 de Setembro 2010 até então. 
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2.1. Do passado ao presente 

"A vida é uma série de colisões com o futuro, não é uma soma 

do que temos sido, e sim do que desejamos ser" (José Ortega 

y Gasset). 

Apresentarei o resultado de um pequeno exercício de memória, onde 

relato e recordo os aspectos mais marcantes da minha vida. Aspectos estes 

que me levaram a seguir determinado rumo até aos dias de hoje. 

 Nasci no dia 1 de Março de 1988, numa aldeia pertencente ao concelho 

de Santa Maria da Feira onde actualmente resido. Porém, após completar dois 

anos de idade, os meus pais resolveram emigrar para França a fim de 

proporcionar um melhor futuro, a mim e ao meu irmão. Na vila de Auxonne, 

pertencente à cidade de Dijon, posso dizer que tive uma excelente infância, 

simplesmente, pelo facto de habitar numa pequena vila repleta de crianças com 

culturas bastante diferentes da minha (marroquinos e franceses), mas também 

portugueses e, sobretudo, por ser uma vila composta por vários espaços de 

lazer ao ar livre. Olhando para trás, vejo que esta diversidade de culturas 

proporcionou-me uma educação aprimorada que me permitiu um leque de 

experiências variadas e que me fizeram crescer num ambiente saudável.  

Toda a minha infância foi passada na rua a brincar com os meus colegas 

sem a presença das consolas portáteis e telemóveis, mas sim com as bolas e 

os patins sempre debaixo do braço. O prazer de poder brincar na rua é algo de 

indescritível. Posso dizer que sou uma jovem adulta satisfeita, pois tive a 

oportunidade de experimentar milhares de sensações desde o brincar com a 

terra, o jogar ao berlinde, às escondidinhas, nos baloiços e tantos outros jogos 

que realizamos na altura. O nosso ponto de encontro era o parque de jogos e 

não a nossa casa. Passamos mais tempo no parque e na escola do que, 

propriamente, em casa. Hoje em dia, esta sensação de rua é inexistente nos 

jovens, sendo substituída pelo sofá e jogos no computador. Infelizmente, os 

tempos mudam e as brincadeiras de criança também. Num dos seus sonetos já 

Luís Vaz de Camões proferia que “Mudam-se os tempos, mudam-se as 

vontades” e, de facto, o tempo não pára, sendo acompanhado por mudanças 

rigorosas patentes ao olhar de qualquer um. 
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 Acredito que a convivência diária na rua, com a competição, com a 

recreação, cooperação, fair play e o lazer contribuíram para que, desde cedo, 

surgisse o gosto pelo desporto na minha vida. Rapidamente esse gosto 

expandiu-se e a minha mãe inscreveu-me num clube de Ginástica Artística 

(modalidade muito presente naquela zona). Durante os três anos seguintes era 

aquilo que mais gostava de fazer e ansiava pelo final do dia para poder treinar. 

Porém, quem diria que, aquando de uma visita ao dentista, uma radiografia 

mostrava que algo de errado se passava com a minha coluna vertebral o que, 

consequentemente, me fez abandonar aquilo que eu mais gostava de fazer. 

Passado, aproximadamente, um ano os meus pais resolvem regressar a 

Portugal. 

 E aqui estou eu há já 13 anos neste nosso pequeno país. Confesso que 

não tive grande dificuldade de integração na escola. Apesar de, praticamente 

não falar português, percebia na íntegra a linguagem, pois enquanto vivíamos 

em França, os meus pais sempre tiveram a preocupação de nos colocar em 

aulas de português um dia por semana e comunicavam connosco na nossa 

língua materna. Depois de alguns meses de erros e “calinadas” na ortografia, e 

com a ajuda da minha família, consegui vencer esta barreira e concluir o ensino 

Básico e Secundário sem nunca ter obtido nota negativa na disciplina de 

Português.  

 Sempre me considerei uma criança enérgica com vontade para aprender 

e vencer novos desafios. Chegada à Escola Preparatória, chega também o 

Futsal na minha vida, através do Desporto Escolar e torneios inter-turmas 

organizados pela escola. De facto, para quem começou na Ginástica, o 

Futebol/Futsal não eram modalidades que me apaixonassem, mas dado que 

não havia condições (pavilhões) para a prática da Ginástica no local onde 

resido, comecei a experimentar novos desportos. Pratiquei Natação durante 2 

anos, mas rapidamente vi que o Futsal era bem mais interessante. Esse gosto 

desenvolveu-se de tal modo que passava os meus intervalos a jogar com os 

rapazes, com o meu irmão e com os amigos ao fim-de-semana. Um dia (já eu 

frequentava o Colégio Internato dos Carvalhos), um jovem treinador ao 
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observar-me achou que tinha algumas qualidades, pelo que me convidou para 

treinar no seu clube.  

 Nos meus tempos de Escola, desde a Preparatória à Secundária 

sonhava com as aulas de Educação Física (EF), sendo para mim os melhores 

dias da semana. Entrando no ensino Secundário, ingressei no curso de 

Biotecnologia, uma vez que o Colégio Internato dos Carvalhos não possuía o 

curso de Desporto. Na verdade sempre foi meu desejo seguir a vertente 

académica desportiva e tornar-me professora (muito à custa da minha 

professora do ensino Básico). Neste sentido, não satisfeita com as bactérias e 

microrganismos que encontrei ao longo dos três anos, decidi fazer os pré-

requisitos exigidos pela Faculdade de Desporto e seguir esta minha grande 

paixão pelo desporto. 

 Lá dentro, encontrei um mundo totalmente desconhecido. Com tanta 

novidade nesta fase da minha vida foi difícil encontrar um ponto de equilíbrio e 

conciliar tudo o que tinha para fazer, desde a prática desportiva, à carta de 

condução, vida pessoal, vida académica, etc. Porém, desde cedo tentei 

organizar o meu tempo pelo que, com maior ou menor dificuldade sempre 

consegui conciliar todas estas tarefas obtendo resultados positivos em todas 

elas. Fazendo um parêntese, uma das minhas qualidades é a capacidade de 

organização. Esta permitiu-me uma boa gestão de todas as tarefas a realizar 

durante o presente ano lectivo, servindo como base para um bom desenrolar 

do estágio e à obtenção do sucesso. 

 Concluí a minha Licenciatura na área de Alto Rendimento de Futebol, 

mais uma vez seguindo o meu coração. Esta foi uma escolha da qual não me 

arrependo nem um segundo, pois foi, sem dúvida, um ano que me fez crescer 

imenso na medida em que me obrigou a pensar e me ensinou a observar. Hoje 

digo que a minha (boa) capacidade de observação advém em grande parte 

desse ano. Neste ano, também tive a oportunidade de tirar um curso de 

Iniciação ao Montanhismo, de onde pude retirar experiências fantásticas e, sem 

dúvida, aumentar o meu leque desportivo numa área bastante diferente.  
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 Assim, após quatro anos de intenso mas proveitoso trabalho chego, 

finalmente ao tão desejado ano de estágio para poder, colocar em prática tudo 

que foi apreendido nestes anos. Confesso que o sonho de ser professora de 

EF foi sendo adquirido ao longo destes anos de faculdade, pois até então não 

possuía a noção clara do que era Ser Professor. Assim, a componente 

curricular da FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto) 

proporcionou-me uma ampla formação multi-disciplinar, fornecendo-me 

instrumentos necessários para poder alcançar este sonho. 

 Da curta experiência que vivenciei ao longo dos trabalhos em campos de 

férias e deste ano na escola, posso afirmar que tenho gosto em ser professora. 

Sei que só poderei retirar ilações definitivas quanto a esta profissão, num dia 

mais longínquo, pelo que pretendo enfrentar esta nova etapa da minha vida 

com a humildade e o discernimento necessários. Sempre consciente das 

responsabilidades relativas ao meu papel de pedagoga. Independentemente de 

ter atingido uma das minhas metas de vida, ser professora, tenho a perfeita 

consciência de tudo aquilo que ainda não sou, tudo aquilo que desconheço e 

tudo aquilo que não domino. 

 Em jeito de conclusão, considero que este meu percurso de vida, 

juntamente, com todas as experiências que não consegui transcrever para o 

papel, me formou enquanto ser humano, com personalidade e carácter próprio. 

Tenho consciência que cada dia que passa sou uma pessoa mais completa em 

todas as áreas, contudo com um longo caminho a percorrer e muita coisa para 

aprender. Com o EP surge, igualmente, um leque de expectativas que foram 

sendo desenvolvidas ao longo deste meu percurso. 

 

2.2. Expectativas pessoais em relação ao Estágio Pr ofissional 

“É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a 

vida interessante” (Paulo Coelho in O Alquimista). 

Começo com uma breve introdução relativa ao passado ano lectivo, 

referente ao 1º ano deste Mestrado a fim de situar o meu discurso. De facto, 

apesar de o ano ter terminado da melhor forma possível, foi um ano muito 
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atribulado e de muito trabalho, principalmente no 2º Semestre, onde 

resolveram juntar 12 didácticas em 3 meses lectivos. Nestas didácticas o 

trabalho foi distribuído em grupo, bem como a prática pedagógica, o que fazia 

com que nos deparássemos com 4 professores para 20 alunos, sendo esta 

situação irreal. Para além disso, as aulas leccionadas foram muito poucas o 

que não nos proporcionou uma grande bagagem para o presente ano. Porém, 

tenho sempre presente a afirmação de Paulo Coelho em Brida, "quando 

alguém encontra o seu caminho, precisa ter coragem suficiente para dar 

passos errados. As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas que 

Deus utiliza para mostrar a estrada." 

Neste seguimento, e apoiando-me nas palavras de Sócrates (470 – 399 

a.C.), “o Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância”, sei que 

ainda tenho muito para experimentar, para vivenciar sozinha e, sobretudo, para 

aprender com os meus próprios erros. As minhas expectativas para este ano 

foram elevadas. Esperava, assim, conseguir colmatar muitas das minhas 

lacunas enquanto profissional, bem como potenciar alguns dos meus pontos 

fortes com vista a uma competência profissional e um ensino eficaz. Já Robert 

Collier (1885-1950) declarava que o “sucesso é a soma de pequenos esforços, 

repetido o tempo todo.”   

Independentemente de saber que este seria um ano de bastante 

trabalho, sempre foi meu objectivo realizar o EP com o máximo de empenho e 

dedicação, contribuindo para a minha própria formação e a dos alunos. Apesar 

desta percepção trabalhosa ambicionava conseguir estar à altura de todas as 

tarefas e incumbências que me seriam atribuídas. Consciente do meu trabalho 

ao longo deste ano lectivo, posso afirmar que consegui desenvolver algumas 

capacidades e melhorar competências escondidas. Utilizei os conhecimentos 

adquiridos ao longo do processo de formação, desta vez aplicados num 

ambiente verdadeiro, numa escola real, com uma turma concreta, com 

situações e problemas reais do dia-a-dia na escola. De facto, só contactando 

com a realidade, consegui retirar ilações mais reveladoras e certezas quanto à 

minha escolha profissional. A qualidade dos professores é determinante no 

processo de formação dos alunos, afectando a experiência escolar num 
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momento crucial do seu desenvolvimento. Neste contexto, julgo que o EP 

permitiu-me desenvolver algumas competências consideradas indispensáveis 

do professor eficaz (conhecimento, instrução, supervisão, estratégias, etc.), 

assim como reflectir sobre a minha acção através da crítica construtiva 

possibilitando-me uma melhoria constante. Pois tal como exclama Confúcio 

(551 a.C. - 479 a.C.), “não são as más ervas que sufocam o grão, mas a 

negligência do cultivador”.  

Em relação à Escola Secundária de Carvalhos, confesso que, 

inicialmente, foi estranho para mim estar na “pele” de um “professor estagiário”, 

após tantos anos vista como aluna. Porém, tanto eu como os meus colegas 

fomos muito bem recebidos por parte de toda a escola, tal como esperava. 

Neste estabelecimento de ensino, recebi o acolhimento necessário à minha 

integração no ambiente escolar, no sentido de me tornar um elemento activo da 

comunidade envolvente. Consegui desenvolver um ambiente agradável de 

convívio e trabalho com os diversos professores (em particular com os do 

Grupo de EF da escola), funcionários e alunos. Em relação ao grupo de EF da 

escola sinto-me privilegiada e, sobretudo, grata por ter usufruído ao máximo da 

experiência de cada, contribuindo para um incremente na minha bagagem 

ainda diminuta nas questões práticas. Tal como perspectivava, no geral, todos 

os professores deram o seu apoio e auxílio necessário à minha integração e 

desempenho na concretização desta dura etapa. 

Quanto aos meus alunos, ansiava mantê-los sempre motivados a 

frequentar as aulas de EF ao longo de todo o ano lectivo e incutir neles o gosto 

por uma actividade física regular, promovendo a sua formação integral 

enquanto cidadãos. Averiguadas as características da minha turma, estava 

consciente que seria um desafio permanente motivá-los a trazerem o 

equipamento desportivo necessário para a aula. O meu empenho nunca deixou 

de ser máximo e equitativo para todos os elementos da turma, fomentando um 

clima de relacionamento positivo e de aprendizagem mútua e cooperativa. Não 

só desempenhei o papel de professora, como também aprendi com as 

situações e desafios que me proporcionarem. Importa salientar que muitas 

vezes somos encarados como verdadeiros modelos para os alunos, o que nos 
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impõe uma responsabilidade acrescida. Um modelo amplo, não apenas na 

nossa área específica de conhecimento, mas sim como uma referência para a 

sua postura no que respeita às questões éticas, sociais, da imagem, etc.  

A disciplina e o respeito são comportamentos fundamentais que um 

professor deve enfatizar na sua carreira docente. Neste sentido, empenhei-me 

desde cedo para que as faltas de respeito, má educação e problemas mais 

sérios de indisciplina não existissem na minha turma.  

Em relação à Professora Cooperante (PC), a primeira impressão que 

fique foi bastante positiva e hoje mantenho essa visão. Ao longo deste extenso 

processo evidenciou sempre uma grande disponibilidade, preocupação, 

dedicação, rigor, competência, profissionalismo e organização. Estas são, de 

facto, qualidades fulcrais para a realização do EP com êxito. Sabia que seria 

um ano intenso, repleto de novidades, dúvidas e incertezas, mas fundamental 

para o meu crescimento, pelo que ansiava um acompanhamento preciso e 

minucioso. A sua vasta experiência reflectida ao longo de vários anos de 

ensino, associada à sua extrema competência, permitiram-me solucionar os 

problemas emergidos ao longo das tarefas propostas, contribuindo para uma 

melhoria dia após dia. Consciente que seria alvo de crítica, posso dizer que 

estas revelaram-se enriquecedoras e construtivas. Proporcionaram-me uma 

visível evolução que hoje sinto e da qual me orgulho. Tal como previa, foi de 

facto um ano de descoberta guiada sujeita à tentativa e ao erro, pois tal como 

afirma Franklin Roosevelt "o único homem que não erra é aquele que nunca faz 

nada". Portanto, a PC foi uma pessoa extraordinária que esteve sempre 

presente nos momentos em que mais necessitei, contribuído com uma grande 

parte naquilo que hoje sou enquanto professora de EF. Com o máximo respeito 

que tenho pela PC, posso dizer que se revelou, para mim, uma colega 

exemplar de profissão. 

Do Professor Orientador da FADEUP, posso dizer que sempre mostrou 

disponibilidade e preocupação em relação aos problemas que foram surgindo 

quer na escola ou na faculdade. Ajudou-me a combater receios e momentos de 

angústia referentes ao estágio e solucionar dúvidas existentes. Tal como 
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ansiava, não demonstrou ser somente um sujeito avaliador. Facultou-me 

feedbacks construtivos no sentido de melhor as minhas competências 

profissionais e obter boas performances. 

Antes de finalizar, não posso deixar de referenciar os meus caros 

colegas de estágio que me auxiliaram neste árduo caminho que tivemos pela 

frente. Cada um com as suas particularidades, competências e personalidades 

com eles, aprendi muitíssimo neste ano. Embora já nos tivéssemos cruzamos 

várias vezes na faculdade e até trocado algumas palavras nestes quatro anos 

precedentes, nunca tive a oportunidade de trabalhar com nenhum deles. Neste 

seguimento, ambicionava que conseguíssemos criar um coeso e sólido grupo 

de trabalho, unido, amigo, sincero, empenhado e, sobretudo, crítico que me 

ajudasse a evoluir a todos os níveis. O sentimento de amizade que se criou 

entre nós foi, sem dúvida, um factor benéfico para a obtenção do sucesso a 

todos os níveis. Independentemente das nossas diferenças, juntos, 

conseguimos ultrapassar as barreiras impostas pelo EP, mas também pela 

vida, tirando proveito dessas mesmas diferenças para crescer sempre mais um 

pouco.  

Em forma de conclusão, importa referir que todas estas expectativas e 

resultados estiveram relacionados com um único objectivo, isto é, conseguir 

desenvolver as competências e capacidades essenciais para poder, 

posteriormente, continuar a construir, com eficiência, a minha actividade 

docente, no sentido em que “a corrida para a excelência não tem linha de 

chegada” (David Rye). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL
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3.1. Contexto legal, institucional e funcional do E stágio Profissional 

O EP é orientado segundo as normas da instituição universitária e pela 

legislação específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência. Para 

melhor perceber o espaço que o EP ocupa na vida de um estudante – 

estagiário, passo a apresenta-lo. No que concerne à legislação , a estrutura e 

funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes das orientações 

legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro, reportando-se à obtenção ao grau de Mestre e à 

habilitação profissional para a docência. 

A nível institucional,  o EP constitui-se uma unidade curricular inserida 

na Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário. É presidida pelo Director do Curso. As actividades de EP iniciam-

se no dia 1 de Setembro e prolongam-se até ao final do ano lectivo das escolas 

Básicas e Secundárias onde o mesmo se realiza. Os documentos estruturantes 

que enquadram o EP são o regulamento geral dos segundos ciclos da 

Universidade do Porto, o regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP, 

o regulamento do curso de Mestrado em Ensino de EF, bem como as restantes 

normativas da unidade curricular do EP. 

O artigo 4º do Regulamento da Unidade Curricular do EP refere que o 

acompanhamento da prática de Ensino Supervisionado é efectuado por um (a) 

Orientador (a) de estágio da FADEUP, e também, por um(a) professor(a) 

cooperante da escola. Cada estagiário pertence a um núcleo de estágio 

representante da Escola cooperante. O estudante-estagiário é responsável 

pelo processo de ensino-aprendizagem de uma turma de ensino Básico ou 

Secundário, atribuída no referido ano ao professor (a) cooperante, pelo que 

este último é, oficialmente, o professor de EF da turma. Neste sentido, todo o 

trabalho de concepção, planeamento e realização é acompanhado pelo (a) 

professor (a) cooperante, diariamente, e supervisionado pelo (a) orientador (a) 

de estágio em determinados períodos. Certas tarefas de concepção e 

planeamento são desenvolvidas em conjunto com os colegas estagiários. (1) 
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3.1.1. Áreas de Desempenho do Estágio Profissional 

Segundo Matos (2010) os objectivos estabelecidos para o ano do EP do 

estudante visam a sua integração progressiva e orientada no exercício da vida 

profissional, permitindo-lhe o desenvolvimento de competências profissionais. 

Estas competências profissionais, associadas a um ensino da EF e Desporto 

de qualidade apresentam-se organizadas nas seguintes áreas de desempenho: 

 I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II. Participação na Escola 

 III. Relação com a comunidade 

 IV. Desenvolvimento profissional 

A área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - 

engloba a concepção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. 

Nesta é pretendido que o estudante-estagiário construa uma estratégia de 

intervenção, orientada por objectivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia pedagógica o 

processo de educação e formação do aluno na aula de EF. 

A área 2 – Participação na Escola – engloba todas as actividades não 

lectivas realizadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a sua integração 

na comunidade escolar. Tem como objectivo contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de EF na escola e da 

disciplina de EF, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora. 

A área 3 – Relações com a Comunidade – envolve as actividades que 

contribuem para um conhecimento do meio regional e local, tendo em vista um 

melhor conhecimento das condições locais e a exploração da ligação escola 

meio. Pretende que o estudante-estagiário compreenda e integre as 

componentes mais significativas da identidade da comunidade onde se insere a 

escola. 

Por fim, a área 4 – Desenvolvimento Pessoal – compreende as 

actividades e vivencias importantes na construção da competência profissional, 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e 
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a abertura à inovação. O objectivo é fazer com que o estudante-estagiário 

perceba a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão 

acerca das condições e do exercício da actividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Portanto, 

deve investigar a sua actividade em toda a sua abrangência procurando criar 

hábitos de investigação, reflexão e acção. (2) 
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(1) Texto construído a partir do Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional 
 (2) Texto construído a partir do documento referente às normas orientadoras de Estágio Profissional 
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3.2. Enquadramento conceptual 

3.2.1. Ser professor  

“Os professores são os mais afortunados e bem-aventurados, 

entre todos aqueles que trabalham. É-lhes dado o privilégio de 

fazer renascer a vida em cada dia, semeando novas perguntas 

e respostas, novas metas e horizontes. Constroem edifícios 

que perdurarão para sempre, porque a sua construção usa o 

cimento da entrega, da verdade e do amor” (Bento, 2008, p. 

77). 

O EP proporcionou-me uma realidade completamente diferente no que 

respeita à totalidade das funções inerentes à profissão docente, vindo mesmo 

invalidar algumas das concepções formadas ao longo dos, ainda curtos e 

genuínos anos de formação. A ideia de que a vida de um professor é acessível 

a qualquer um, onde todos podem alcançar o sucesso com a simples bagagem 

de conhecimentos construída na formação académica, deixou de fazer sentido. 

Assim, considero pertinente realizar um enquadramento do que é “Ser 

Professor”, “Ser Professor de Educação Física” e, consequentemente, da 

importância do “Ser Professor Reflexivo”. 

Perante o panorama da actualidade, revela-se pertinente questionar o 

porquê da escolha pela profissão docente. De facto, se a realidade social 

coloca-nos no desemprego, contrariamente ao que acontecia noutros tempos, 

o que leva um jovem a optar por uma vida em que o mercado de trabalho é 

imprevisível e incerto?  

Tal como refere Nóvoa (1995), os valores que suportavam a profissão 

docente caíram em desuso, fruto da evolução social e das modificações 

ocorridas nos sistemas educativos. Passa a ser necessário repensar e 

examinar os grandes ideais da era escolar, uma vez que estes revelam-se 

insuficientes para orientar a acção pedagógica e a profissão docente. O 

respeito pelos professores que existia antigamente, deve reaparecer para o 

bem da escola e da sociedade, pois este contexto ruidoso e crítico que vivemos 

hoje não traz vantagens para o futuro.  
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Pessoalmente, a escolha por esta profissão surgiu, inicialmente, do 

gosto associado à vertente desportiva na sua componente prática. Hoje, 

emerge da vontade de ser capaz de influenciar a criança/adolescente em fase 

de formação rumo a uma corrida para a competência. O professor é aquele que 

ensina aos outros o que eles sozinhos não conseguem aprender, 

resguardando-os do desconhecimento. Segundo Savater (1997), “o professor 

ajuda a compartilhar a humanidade (…) Em todos os tempos e lugares e pelos 

mais diversos meios. Para ver e realizar o Homem em cada Homem. Para apor 

o selo da Humanidade em cada indivíduo, para que seja pessoa”. Nas palavras 

de Russel cit. por Bento (2008), ninguém consegue o estatuto de bom 

professor sem o sentimento de uma “calorosa afeição” pelos seus alunos e 

sem a ambição de partilhar com eles o que, para si, é um valor. 

Voltando o meu pensamento para os anos que passaram, chego à 

conclusão que a docência é uma profissão que se aprende desde que se entra 

na escola através da observação diária do comportamento dos vários 

professores que cruzaram o nosso caminho, contrariamente, ao que acontece 

com as outras profissões. 

Ser professor nunca foi fácil (Fontes, s.d.). Ao longo dos vários séculos 

exigiu-se que o professor fosse um modelo de virtudes, e mais recentemente, 

que desempenhasse as funções de um técnico, capaz de mudar os 

comportamentos e atitudes de todo o género de alunos. Hoje em dia é mais 

difícil ser professor do que era há 50 ou 60 anos atrás, isto porque, os 

professores têm que lidar não só com os saberes, mas também com a 

tecnologia e com a complexidade social que não existia antigamente. 

Para Nóvoa (2001), esta dificuldade acentua-se na medida em que a 

própria sociedade apresenta, frequentemente, debilidades em discursar com 

clareza e coerência acerca dos objectivos da escola. Esta incerteza, muitas 

vezes, transforma o professor num profissional que vive numa situação difícil e 

atordoada pela complexidade do seu trabalho. Segundo este autor, o professor 

não deve ser entendido como um simples transmissor de conhecimentos, ou 

alguém que somente exerce a sua profissão no interior de uma sala de aula, 
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mas como um organizador de aprendizagens, usufruindo dos mais recentes 

meios informáticos. Concordando com esta perspectiva, Edgar Morin cit. por 

Fontes (s.d.) classifica a profissão docente como uma profissão complexa, 

sendo caracterizada pela incerteza e a ambiguidade das suas funções.  

No entendimento de Ribeiro (2010) a profissão docente requer uma 

multiplicidade de tarefas, na medida em que ao professor cabe a tarefa de gerir 

a aula, mas também gerir as relações pessoais, interacções entre os elementos 

da comunidade escolar, e desta com a restante comunidade. O papel do 

docente estende-se para lá das competências didácticas de planear, executar, 

reflectir e avaliar no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Este 

implica sim, responder com eficácia às múltiplas funções para as quais é 

inquirido, num contexto global de Ser Professor. Ou seja, não basta cumprir 

com o currículo referente à sua disciplina. Deve ser capaz de governar e decidir 

no contexto da prática, analisar e interpretar criticamente a sua actuação em 

todos os domínios. Concordando com o pensamento do autor, importa salientar 

que o objectivo comum da intervenção plural do professor, é produzir um 

ensino de qualidade para a preparação do estudante para a vida adulta activa. 

É-lhe atribuído, desta forma, o papel de gestor polissémico, onde o 

conhecimento académico, o senso comum, a articulação pensamento-acção, a 

capacidade de se relacionar e resolver conflitos pessoais são fundamentais. 

No mesmo sentido, Matos (2010) exclama que a pluralidade e a 

natureza das funções docentes pressupõem a noção de polivalência e 

alternância que possibilita um vaivém epistemológico entre a teoria e a prática. 

 

Falamos da competência e da sua importância associada ao sucesso 

profissional de um professor, mas afinal em que consiste essa competência e 

como podemos defini-la?  

A forma mais rápida e, usualmente, utilizada pela maioria das pessoas 

que procuram atribuir um significado a determinada palavra é recorrer ao 

dicionário, uma vez que este nos permite um acesso rápido ao pretendido. Na 

verdade, este faculta-nos a origem etimológica da palavra e ao seu significado 
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mais imediato. E será que este significado é o mais apropriado para uma 

definição consistente e verdadeira na nossa área? De facto, a informação 

obtida no dicionário acaba por ser muito diminuta, pelo que se queremos 

realmente perceber o conteúdo de uma palavra devemos procurar ir mais 

longe. Vejamos então, Competência: “conhecimento aprofundado e 

reconhecido que confere a uma pessoa o direito de julgar e decidir em certas 

matérias ou de exercer determinadas funções” (Porto Editora, 2004). 

Procurando uma definição mais aprofundada desta palavra, através da 

pesquisa, percebemos que o conceito de competência pode ser definido como 

a capacidade que um indivíduo apresenta para solucionar a diversidade de 

situações profissionais surgidas dia após dia, onde a competência será o 

conjunto estruturado de conhecimentos, aptidões e atitudes necessárias para a 

sua resolução (Rosado, 2000; Sarmento et al., 2000). Assim, a competência 

não é um dom ou uma disposição, nem mesmo um conjunto de 

comportamentos particulares de domínio, mas antes algo que depende do 

contexto. É adquirida através de percursos distintos podendo, contudo, originar 

níveis de competência semelhantes (Rosado, 2000). Neste sentido, a definição 

da palavra competência centra-se na pessoa, sendo-lhe atribuída diferentes 

significados. Reporta-se a uma actividade concreta realizada com êxito e surge 

em associação estreita com a actividade profissional (Batista et al., 2007). 

Matos (1993) afirma que o rendimento de uma actividade exige uma 

competência embebida de capacidades, conhecimentos, habilidades e hábitos. 

Esta competência deve ser entendida como uma estrutura individual, típica, 

superior à soma das componentes que a constituem revelando-se, assim, 

essencial para o sucesso do indivíduo. Por sua vez, Short (1985) cit. por 

Jacinto (2003) declara que a competência é revelada a partir da demonstração 

de comportamentos ou desempenhos reconhecidos, específicos e limitados. 

Assim, é usual proceder à divisão das metas de aprendizagem em elementos 

denominados de competências, transformando-se estes em sinónimo de 

objectivos comportamentais (Simões, 1995). 
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Através do exposto, podemos concluir relativamente ao conceito de 

competência que o seu significado vai mais além do que a simples definição 

retirada do dicionário. Percebemos, então, que o desenvolvimento da 

competência está ligado à aplicação de conhecimentos, à sua manipulação e 

exercitação em contextos concretos e diversificados. No caso específico da 

profissão docente, implica saber o que ensinar e como ensinar, e 

consequentemente, ser capaz de realizar o ensino de forma efectiva. 

Neste contexto, o “bom” professor apresenta-se como uma pessoa com 

personalidade única. Este deve estar preparado para novas formas de pensar, 

dominar assuntos de interesse dos alunos, cativando a sua atenção e 

motivando-os para a aprendizagem da matéria. Deve apostar na sensibilidade, 

na capacidade de organização, planeamento e reflexão, na cultura geral, etc. É 

importante, que se preocupe em melhorar a sua capacidade de comunicação e 

procurar novas formas de enriquecer o seu discurso. Deve privilegiar o prazer 

em ensinar e manter-se actualizado acerca dos métodos de ensino e novas 

tecnologias. Será fulcral desenvolver uma boa relação com os alunos sendo, 

simultaneamente, um profissional embebido num profundo conhecimento da 

matéria que ensina. 

Costa (1996) afirma que é, imprescindível, possuir um sólido 

conhecimento da matéria e dominar um extenso e alargado repertório de 

habilidades de ensino. Neste sentido, é necessário que o professor aquando 

dos momentos de formação esteja preocupado com a quantidade de 

conhecimento adquirido, mas principalmente, interessado na qualidade a ele 

associada, nomeadamente, relativamente à sua pertinência, actualidade, 

adequação ao contexto, relevância, objectividade, etc.  

O professor está, continuamente, a ser confrontado com a questão dos 

limites da sua influência sobre os alunos, onde uma formação apropriada não é 

por si só sinal de sucesso profissional. É usual pensar que a aprendizagem da 

profissão docente inicia-se aquando da frequência de um curso e culmina com 

a conclusão da licenciatura em ensino, o que está errado! Deve antes ser 

entendido como algo que o professor realiza durante toda a sua vida. Nesta 

perspectiva, a formação de professores deve ser vista como um grande 
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continuum que começa antes da formação inicial e que permanece em aberto 

até ao momento da reforma  (Costa, 1996). Concordando com o autor, é fulcral 

que o professor conduza a sua vida em consonância com uma constante 

formação, angariando novas aprendizagens para responder aos desafios da 

sociedade, consciente das mudanças, dia após dia. Salienta-se que a 

experiência não é sinal de competência, pelo que cabe ao professor procurar 

aperfeiçoar e enriquecer, insistentemente, a sua formação, a fim de se 

apresentar apto para responder às exigências emergidas na sua profissão. 

Compreende-se, assim, a importância de rejeitar a fácil e tendenciosa 

acomodação passiva ao mundo da prática sentida na sociedade e limitar-se à 

reprodução de práticas conservadoras. Devemos antes, privilegiar uma prática 

acompanhada, reflectida, que possibilite ao professor adquirir novas 

competências de uma cultura profissional que enalteça a dimensão intelectual, 

técnica, moral e relacional do perfil docente (Formosinho, 2001).  

Em jeito de conclusão, sublinho as palavras de Barnes (1989) cit. por 

Graça (2004) quando refere que é impossível, durante o reduzido tempo 

destinado a um curso de formação, os seus candidatos a professores 

aprimorarem um conhecimento profundo e uma concepção fundamentada de 

tudo que precisam de saber para a sua actuação, no que concerne ao ensino, 

à matéria da sua disciplina, aos alunos e à aprendizagem.  

 

3.2.2. Ser Professor de Educação Física 

“Ocupo-me, como é óbvio, da formação humana. Pertenço ao 

número dos que se consagram à edificação do corpo e da 

alma, dos gestos e sensações, das emoções e reacções, das 

inquietações e expressões, das atitudes e posturas, das 

palavras e acções. Porque o acto desportivo constrói e revela o 

homem por dentro e por fora” (Bento, 2008, p. 54). 

Em relação à disciplina de EF a primeira “barbaridade” que me vem ao 

pensamento é o facto de continuarmos hoje, em pleno século XXI, ouvir as 

pessoas chamar à nossa disciplina de “ginástica”. Não posso deixar de 

compartilhar uma situação que há bem pouco tempo presenciei quando me 
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dirigi a uma escola do 1º ciclo de Ensino Básico para ir buscar a minha prima. 

Distraída a falar com os meus botões, de repente, oiço uma das criança dizer: 

“hoje na aula de ginástica estivemos a jogar Futebol”. Importa aqui salientar 

que este “ginástica” não se referia à modalidade, propriamente dita, mas sim ao 

nome atribuído à disciplina pelas crianças. Confesso, que naquele dia senti-me, 

de certa forma, menosprezada e indignada, pois questionei-me acerca da 

importância que a sua professora lhe teria conferido no dia da apresentação 

das diversas disciplinas. Podemos pensar que por se tratar de crianças não 

sabem o que dizem, mas aos professores ou funcionários, por exemplo, não 

podemos tolerar este tipo de designação. 

Parece que o professor de EF, tal como outros profissionais da 

educação (música, moral, etc.), ainda permanece numa estreita visão no 

campo da especialidade.  

Segundo Moreira et al. (2004) a nossa condição de hominização 

impingiu a formulação de um processo de humanização, a partir do momento 

em que o ser humano passou a ser nomeado por um princípio biofísico e de 

um princípio psicossociocultural, ambos dependentes entre si. Estes princípios 

devem estar presentes no ensino da EF e na formação dos professores 

responsáveis por esta disciplina. Importa, contudo, esclarecer que estes não 

devem aparecer separados e descontextualizados da realidade.  

A nível do curriculum escolar, os debates respeitantes à natureza e ao 

objectivo primordial da disciplina de EF destacam a competição sentida entre 

as suas várias perspectivas teóricas e orientações práticas. Observou-se que 

essas perspectivas apresentavam uma certa tendência para coexistir numa 

estrutura eclética ou num labirinto de práticas difusas em termos de 

congruência e seus resultados (Graça & Matos, 1993). 

A investigação em EF patenteia um contributo positivo no 

desenvolvimento físico do aluno na medida em que o esperta para os cuidados 

com a saúde e promoção de hábitos de higiene fundamentais para viver em 

sociedade. Promove, ainda, o convívio e o estabelecimento de relações com o 

outro e com o exercício ao ar livre. O ser humano é, simultaneamente, um ser 

biológico, psíquico, social, afectivo e racional, sendo esta multiplicidade de 
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dimensões solicitadas na EF. Esta nossa disciplina, embora apresente uma 

diversidade de benefícios para a vida do homem, um dos seus objectivos 

principais será proporcionar um ensino universal, centrado na condição 

humana.  

Relativamente à componente da saúde, sabemos que a falta de vontade 

em praticar exercício físico demonstrada pelos alunos, emparelhada com a 

impotência ou possível falha dos pais em colmatar esta lacuna, evidencia uma 

sociedade fortemente caracterizada pelo sedentarismo. O problema maior 

reside no facto desta condição acompanhar continuamente o decurso da vida 

destes indivíduos. A sociedade actual promove o facilitismo a todos os níveis, 

governando-se pelo seguinte tipo de lema: nada se faz, tudo se compra feito. 

Face a esta visível e entristecedora unanimidade na ausência da prática extra-

escolar dos jovens e adolescentes, em idades decisivas do seu processo de 

formação, Sallis (1991) cit. por Mota (2004) destaca a importância atribuída ao 

papel da escola no sentido de incrementar a participação das crianças em 

actividades físicas.  

Neste seguimento, Nahas, Barros, & Bem (2004) reclamam que a 

educação para um estilo de vida activo desempenha uma das tarefas 

educacionais fundamentais no ensino da disciplina de EF. Contudo, os 

mesmos autores mostram-se conscientes e compreensivos confirmando que a 

EF escolar é, de facto, responsável por uma variedade de objectivos, porém, 

dispõe de condições estruturais e tempo muito abaixo do ideal para atingi-los. 

Bento & Bento (2010) defende como elemento principal a favor da EF no 

meio escolar, o facto de ser a única disciplina que enfatiza a componente 

denominada de corporalidade. A EF deixa patente a pertinência que o sistema 

educativo adquire na intervenção que este tem no fabrico e, consequente 

modelação da nosso corpo. Para que o homem consiga viver em conformidade 

com o seu corpo, primeiro tem que, aprender a lidar com o seu corpo, 

fornecendo-lhe oportunidades suficientes e efectivas de educação e formação.  

Para o professor de EF é fundamental que estabeleça na sua aula uma 

forte relação entre a aprendizagem e a qualidade de vida. Para além dos 
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valores sustentados pela pluralidade de aprendizagem possíveis no contexto 

de aula, nomeadamente, a aprendizagem afectiva (prazer, amizade, ódio), a 

aprendizagem cognitiva (lógica, compreensão) e a aprendizagem relacional 

(cooperação, competição), no caso do docente de EF a todas estas 

aprendizagens deve somar-se a aprendizagem da motricidade (capacidades 

condicionais e coordenativas).  

É de consenso universal, que a disciplina de EF promove o 

desenvolvimento de diversas capacidades, quer no domínio cognitivo, quer no 

domínio motor e social. Betti (1991) refere que “ao lado de seu valor biológico, 

capaz de desenvolver integralmente o organismo, corrigir as “constituições 

franzinas”, revigorar energias orgânicas e prevenir enfermidades, a Educação 

Física era compreendida como uma “escola de elevado alcance educativo”, por 

despertar hábitos e qualidades morais, como tenacidade, persistência, 

independência, espírito de disciplina, concórdia e solidariedade”. 

Na mesma linha de pensamento, Moreira et al. (2004) defendem que a 

EF, enquanto disciplina curricular, não deve servir para a construção de 

animais esplêndidos. Deve antes fazer com que o homem se identifique como 

ser humano pertencente a uma sociedade e numa relação estreita de 

interacção com o meio ambiente promovida a partir do conhecimento e da 

prática de actividades físicas. 

Temos vindo a sustentar que o profissional da EF tem como função lidar 

com o corpo dos seus discentes. Porém, é pertinente ressaltar que este não se 

limita a observar o movimento do outro, mas sim, na maioria das vezes ele 

próprio é solicitado a demonstrar como se executa determinado movimento e 

exemplificar o que deve ser feito para alcançar determinado objectivo. Neste 

sentido, a uma boa capacidade de exemplificação/demonstração revelar-se-á, 

certamente, enriquecedora na evolução dos alunos. Seguindo esta linha de 

pensamento, Moreira et al., (2004), referem que, ao professor de EF está 

associada a capacidade de lidar com um ser humano corpóreo que procura a 

busca pela sua superação, revelando-se fulcral que o docente esteja 

consciente da complexidade associada à sua profissão. Os mesmos autores 

afirmam que a EF, “quer no sentido de uma área de conhecimento, quer no 
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sentido de uma disciplina curricular implantada no interior de vários graus de 

escolarização, e até mesmo como uma prática de actividade física, é fundada 

de princípios e valores que estão presentes na teoria da complexidade”. 

Por esta razão a sua formação deverá reger-se pelos moldes de uma 

ciência complexa, rigorosa, contextualizada, mas, sobretudo, não estruturada 

em dogmatismos estéreis, antes numa prática reflexiva. 

 

3.2.3. Professor Reflexivo 

“Há momentos na vida em que a questão de saber se alguém 

pode pensar de um modo diferente de como pensa e sentir de 

um  modo diferente de como sente é indispensável para 

continuar observando e reflectindo” (Michel Foulcault) 

Dando continuidade aos capítulos apresentados, podemos dizer que 

diante deste panorama complexo, revela-se pertinente o surgimento do modelo 

dos professores como práticos reflexivos, constituindo-se, deste modo, como o 

constructo da sua própria concepção de profissão e, consequentemente, das 

boas práticas. 

No meu caso em particular, este modelo acompanhou-me ao longo do 

presente ano lectivo revelando-se de extrema importância, pois possibilitou-me 

recolher frutos gratificantes para uma vida futura. De facto, o EP representa 

uma das etapas de formação do estudante, tendo como principal objectivo a 

formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade mas, 

principalmente, um professor reflexivo que analisa, reflecte e sabe justificar o 

que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente. (2)  

Analisando o quotidiano de qualquer pessoa, vemos que esta reflecte 

sobre uma infinita variedade de situações sem mesmo dar conta pelo, que a 

sistematização do pensamento apenas ocorre quando somos confrontados 

com um problema real para resolver. O ser humano é bombardeado todos os 

dias com uma quantidade de informação indescritível que o obriga a decidir, “o 

que fazer”, “como”, “quando” e “porquê”. Porém, uma coisa é pensarmos no 
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que vestir e comer todas as manhãs e outra é reflectirmos sobre questões 

éticas que fundamentam a prática profissional do professor de EF.  

No que respeita ao meio escolar, o conceito de prática reflexiva surge 

como um modo possível dos docentes interrogarem as suas práticas de ensino. 

Como afirma Oliveira & Serrazina (2002), a reflexão fornece oportunidades de 

voltar atrás e rever acontecimentos e práticas. Uma prática reflexiva confere 

poder aos professores e proporciona oportunidades para o seu 

desenvolvimento. 

No que diz respeito à formação de professores, a questão da reflexão 

sobre a prática, tornou-se popular nos Estados Unidos, nos anos oitenta 

servindo hoje de suporte nos programas de formação de professores (Zeichner 

& Liston, 1987). 

Sendo a docência uma profissão que não se esgota nas suas origens 

científicas ou mesmo pedagógicas e que exalta as referências pessoais, a 

formação dos professores deve, então, contribuir para o desenvolvimento de 

futuros profissionais centrados em hábitos de reflexão e de auto-reflexão 

essenciais à docência (Nóvoa, 2009). 

Dewey (1959) refere que o pensamento reflexivo tem como intuito 

transformar situações de carácter problemático, embebidas pela dúvida e 

conflito, em situações claras e coerentes utilizando um exame mental ao 

assunto. Para ele, o pensamento reflexivo advém não apenas de processos 

cognitivos, mas é igualmente fruto de crenças e vivências pessoais. Neste 

sentido, o mesmo autor reclama que é preciso pensar bem, pensar 

reflexivamente e não nos deixarmos levar pela aparência da palavra ou pelo 

acto isolado do contexto. O processo reflexivo pode, assim, ser entendido 

como um vaivém permanente entre o que acontece e a sua compreensão, na 

procura do significado das experiências vividas, pelo que será a partir das 

práticas que, progressivamente, se irá obter um maior entendimento das 

mesmas. Desta nova compreensão resulta um conhecimento mais profundo 

sobre o significado de ser professor. O professor na sua actividade diária deve, 

deste modo, procurar reconstruir as suas práticas educativas recorrendo à 
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reflexão, isto é, questionando, analisando e procurando solucionar os 

problemas que surgem na realidade em que está inserido. Com esta atitude 

perante a sua acção, poderá contribuir de forma vincada para o 

desenvolvimento/aprendizagem dos seus alunos. 

Para Zeichner (1993), na obra “A formação reflexiva de professores: 

ideias e práticas”, o processo de reflexão requer uma apreciação activa, 

persistente e cuidadosa das crenças do professor ou daquilo que pratica, 

perante os motivos que as justificam e suas respectivas consequências. “A 

reflexão não é um conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e 

ensinadas aos professores, não consiste num conjunto de passos ou 

procedimentos específicos. Ser reflexivo é uma maneira de ser professor.” 

Nesta afirmação, o mesmo autor pretende elucidar que o processo de reflexão 

vai muito além da simples busca de soluções para os problemas. 

Ser um profissional reflexivo, traduz-se na capacidade de ver a prática 

como espaço/momento de reflexão crítica, problematizando a realidade 

pedagógica, bem como analisando, reflectindo e reelaborando, criativamente, 

os caminhos da sua acção de modo a resolver os conflitos, construindo e 

reconstruindo o seu papel no exercício profissional (Brito, 2006). Segundo 

Alarcão (2003) cit. por Brito (2006), a noção de professor reflexivo verifica-se 

na concepção de que o ser humano é criativo e não se constitui como um mero 

reprodutor de ideias e de práticas de outrem. Ora, se o professor é um ser 

humano criativo e se a capacidade de reflexão só a este está acessível, não 

deve cingir-se à bagagem que transporta da sua formação académica. Deve 

melhorar as suas práticas e intervenções pedagógicas com base no quotidiano. 

Deve ainda procurar novas transcendências, reconhecendo as suas 

debilidades, sem nunca se satisfazer com aquilo que sabe. 

Para acompanhar a evolução científica que se verifica nas Ciências do 

Desporto e no ensino em EF, é fundamental que o professor reflicta, sobre as 

suas atitudes e postura perante a progressão. Toda esta reflexão deverá ser 

realizada em torno da (re)construção da identidade do professor. De facto, o 

conceito de construção da identidade de professor como profissional reflexivo 
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tem sido estudado e aceite por vários investigadores tais como Zeichner. A 

identidade de alguém forma-se com base na sua história. Esta, por sua vez, só 

é escrita perante actos e comportamentos que vão definindo um ser e o tornam 

naquilo que ele é. Através da reflexão, o professor (re)cria e (re)configura os 

seus actos e comportamentos. Dito de outro modo, o professor (re)constrói a 

sua identidade sempre que reflecte, pelo que só poderá exaltar a sua profissão 

e ir em busca do exemplar exercício da docência traçando, constantemente, a 

sua identidade.  

 

3.3. A minha primeira Escola 

3.3.1. Educação 

“Quem abre uma escola fecha uma prisão” (Victor Marie Hugo). 

A escola desempenha um papel importante no processo de formação 

das crianças e jovens numa fase crítica do seu desenvolvimento enquanto ser 

humano pertencente a uma sociedade, uma vez que estes passam, na 

realidade, a maior parte do seu tempo na escola. De facto, esta constitui-se a 

instituição que detém o maior número de matéria-prima por metro quadrado 

consequência, em parte, do seu carácter de obrigatoriedade.  

Actualmente, segundo Mota (2004), o ensino institucional continua a ser 

o campo preferencial de formação e de educação. Quase todas as crianças e 

adolescentes frequentam a escola em determinada altura da vida, passando a 

ser vista como a instituição com maiores responsabilidades na promoção de 

hábitos de actividade física. 

Para Teves (2004), a palavra educar significa ajudar os jovens a “saber 

viver”, na medida em que lhes proporcionamos um eficiente desenvolvimento 

das habilidades e competências. Devem ser praticadas com carácter “lúdico de 

um corpo que sinta, pense e aja como expressões de sua energia libidinal”. 

Concordando com o significado atribuído pela autora, compreendemos aqui, a 

pertinência de encarar a educação como um ensino universal, centrado no 

Homem, conscientes de que, conhecer o humano é situá-lo no universo e não 
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separá-lo deste como, usualmente, se verifica (Moreira et al., 2004). Na mesma 

linha de pensamento, Carrasco (1987) deixa claro que o fenómeno educativo é 

uma das preocupações, universalmente, presentes nos diferentes tempos, 

sociedades e culturas. Este influencia a identidade cultural e contribui para a 

homogeneização de pautas de comportamentos de coesão social. 

A escola é hoje vista como uma comunidade de aprendizagem 

fundamental para a promoção da interacção, socialização e convívio entre os 

próprios membros da sociedade e os diversos agentes educativos. Neste 

contexto, facilmente se percebe que hoje em dia, o papel do professor é, na 

realidade, muito abrangente e complexo.  

Porém, infelizmente a sociedade actual difere daquilo que era há muitos 

anos. Esta demonstra sinais de grande transformação a ritmos cada vez mais 

alucinantes verificando-se, consequentes, mudanças nas pessoas. Denota-se 

visíveis diferenças nas gerações mesmo que estas apresentem entre elas uma 

reduzida diferença de idades. Refiro-me não somente às diferenças físicas 

mas, sobretudo, no que diz respeito aos valores, atitudes e comportamentos, 

pelo que o professor deverá rever e reflectir a sua prática, constantemente, 

para que consiga manter a sua competência e eficácia pedagógica. 

Bento (2008) reclama que há muitos anos atrás a sociedade confiava a 

educação, essencialmente, à família e à escola, sendo estes vistos como os 

únicos capazes de tal tarefa, uma vez que ambas apresentavam ideais e fins 

educativos semelhantes. Neste sentido, antigamente os pais eram colocados 

ao nível dos professores enquanto pedagogos de peso, com uma única 

diferença de que os professores eram profissionais munidos da respectiva 

autoridade e competência. O mesmo autor afirma que “esse mundo ‘educativo’ 

não existe mais. A família e a escola já não são detentoras do monopólio da 

educação (p. 26).  

Neste sentido, posso referir que o EP possibilitou-me percepcionar os 

efeitos das novas condições onde se opera e exercita a função docente. Senti 

que os alunos não temem mais os professores, em virtude dos primeiros 

saberem que os pais estão normalmente do seu lado, independentemente, das 
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circunstâncias. Assim, escola e a função da educação são bombardeadas, 

constantemente, de influências negativas sobre os seus valores e princípios 

(Bento, 2008). 

Nóvoa, (2009) refere que o “professor é a pessoa e a pessoa é o 

professor”, em que a dimensão pessoal e profissional são inseparáveis. As 

problemáticas emergidas pelos chamados “novos alunos” (jovens que revelam 

não gostar de aprender e/ou não apresentar qualquer interesse pelo ensino, ou 

jovens que trazem novas realidades sociais e culturais para a escola) explicam 

a importância atribuída à dimensão humana e relacional do ensino, para esse 

corpo-a-corpo a que os professores são sujeitos, diariamente. 

Importa salientar que a nossa actual sociedade é caracterizada por uma 

diversidade e pluralidade de seres humanos, na qual é exigida à escola 

funções acrescidas de responsabilidade a fim de preparar os jovens 

adolescentes para um futuro repleto de incerteza que terão que enfrentar. 

Realço aqui, mais uma vez, o papel fundamental do profissional docente. Para 

além de gestor da aula terá que ser, obrigatoriamente, um gestor de relações 

pessoais e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de 

interacção entre os vários elementos da comunidade escolar e, ainda, um 

gestor de interacção com a comunidade. Portanto, o professor vê-se rodeado 

de uma pluralidade de tarefas às quais tem que ser capaz de dar resposta. 

Nóvoa (2009) situa a educação num tempo de grandes incertezas e de 

muitas perplexidades. As pessoas procuram a mudança embora não saiba bem 

qual o caminho a seguir. Verifica-se, assim, “um excesso de discursos”, 

supérfluos e repisados, traduzindo-se estes “numa pobreza de práticas”. 

Bento (2008) cita Homero (s.d.), poeta grego, ao dizer “leve é a tarefa 

quando muitos dividem o trabalho”. Concordando com o autor é, neste sentido, 

imprescindível que todos os professores estejam conscientes e aptos para 

assumirem a sua quota-parte na complexa e árdua tarefa de educar. 
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3.3.2- Escola Secundária de Carvalhos  

“A raiz da educação está na educabilidade do educando. Se o 

educando não fosse educável a educação não seria possível” 

(Patrício, 1992). 

A minha escolha para realizar o Estágio foi a Escola Secundária de 

Carvalhos. Fi-lo uma questão de distância, relativamente, à zona onde resido. 

Outro aspecto que me levou a esta escolha foi o facto de ter realizado o ensino 

Secundário nesta localidade (Colégio Internato dos Carvalhos), pelo que posso 

dizer que conheço, relativamente, bem as proximidades da escola, assim como 

alguma cultura local. Na verdade, apesar de não possuir família nem mesmo 

amigos residentes nessa zona, confesso que me identifico muito com a Vila 

dos Carvalhos, talvez pelo facto de me ter proporcionado alguns dos melhores 

anos a nível da formação profissional mas também e, sobretudo, pessoal. 

Porém, a realidade do Lar Juvenil era completamente desconhecida 

para mim. O facto de conviver e seguir de perto alguns dos alunos que lá 

residem enriqueceu-me a vários níveis. O Lar Juvenil dos Carvalhos foi 

fundado em 1986, admitindo crianças a partir dos 6 anos de idade, unicamente 

do sexo masculino, tendo uma capacidade para 130 utentes. Esta instituição 

tem como função acolher crianças, adolescentes e jovens que precisam de 

ajuda para traçar o seu caminho, rumo a uma vida melhor. Visa, assim, 

possibilitar uma vida a mais próxima possível às das famílias, oferecendo-lhes 

condições adequadas referentes à educação, bem-estar e desenvolvimento 

integral. 

A Escola Secundária de Carvalhos insere-se na freguesia de Pedroso, 

uma das 24 freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia com uma área de 

cerca de 20 km2, dividida em 52 lugares e com uma população de 30.000 

habitantes. 

A presente escola oferece condições excelentes e relativamente 

recentes para a actividade docente nas diversas disciplinas constituintes do 

Projecto Curricular da escola. Embora se comece a sentir a falta de algum 

pessoal não docente, a escola mantém os diferentes espaços limpos e 
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organizados, possuindo ainda jardins, devidamente cuidados e até floridos. Na 

minha opinião, todo este “pormenor” da escola contribui, em parte, para a 

promoção de um ambiente agradável, saudável e propício para um 

desenvolvimento harmonioso da comunidade escolar. 

Os professores, assistentes técnicos, encarregados de educação (EE), 

alunos, assistentes operacionais e técnicos especializados no âmbito dos 

Serviços Especializados de Apoio Educativo, constituem os recursos humanos 

existentes para o desenvolvimento do Projecto Educativo. No que respeita ao 

pessoal discente, a escola possui 642 discentes do ensino secundário, 386 

discentes do ensino básico e 130 adultos no ensino nocturno. Relativamente ao 

pessoal docente, a Escola possui, aproximadamente, 117 docentes do quadro, 

dos quais 69% têm mais de vinte anos de serviço, e 20 professores 

contratados, o que perfaz um total de 137 professores.  

Em particular, o grupo de EF é constituído por nove professores e três 

estudantes-estagiários. Neste, predomina o sexo masculino, tendo apenas três 

professoras. O convívio com todos estes professores proporcionou-me uma 

bagagem reforçada nas diversas áreas, principalmente, nas modalidades 

desportivas por eles vivenciados ao longo dos seus longos anos de formação 

enquanto adolescentes (Andebol, Voleibol, Futsal, Ginástica). Também o 

conhecimento pedagógico das diversas modalidades, assim, como todo o 

profissionalismo, competência e dedicação que demonstraram, dia após dia, 

contribuíram para que estes professores se revelassem verdadeiros modelos 

do “Ser Professor”. Segundo Roldão (2007), ensinar implica uma constelação 

de saberes de vários tipos, passíveis de diversas formalizações teórico-

científicas, científico-didácticas e pedagógicas que se relacionam num único 

saber integrador, situado e contextual e, consequentemente, distingue o 

professor como “prático”. Compreendi a importância do trabalho colectivo, de 

cooperação e partilha na aprendizagem entre todos os professores e, quando 

assim acontece, os resultados emergem naturalmente em harmonia. Estes 

professores demonstraram ser pessoas extremamente acessíveis, sempre 

dispostos a ajudar, a tirar um dúvida, a solucionar uma estratégia, enfim, 

prontos para facilitar e melhorar todo este processo. Considero, portanto, que 
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me proporcionaram um acolhimento confortável e atencioso, sentindo-me 

“bem-vinda” desde o primeiro dia. 

Relativamente à minha integração na escola posso dizer que à medida 

que o tempo foi passando, a habituação à ideia de professora da escola foi 

ficando cada vez mais clara e mais natural. Após tantos anos a enquadrar-me 

no grupo dos alunos, confesso que esta mudança de perspectiva foi sendo, 

gradualmente, formada dentro de mim. Sinto que a minha integração sofreu um 

processo natural, isto é, comecei por ser, agradavelmente, confundida com 

uma aluna da escola pelos membros docentes e não docentes, e agora vista e 

respeitada como qualquer outro professor.  

Não posso deixar de referenciar a minha integração no Núcleo de 

Estágio tendo esta, de entre todas, sido a que considero mais fácil. Estávamos 

todos na mesma situação. Assim, a novidade era partilhada, as dúvidas 

complementavam-se e os receios relacionavam-se entre si, pelo que o 

sentimento de entreajuda esteve sempre presente. Todas as situações 

surgidas tornaram-nos um grupo unido, predisposto para o trabalho, 

cooperante, divertido, sincero e companheiro. Juntos superamos as barreiras e 

dificuldades emergidas dia após dia, com uma única certeza que o sucesso 

seria a meta a alcançar.  

No que respeita às condições de aprendizagem na nossa disciplina, a 

escola dispõe de quatro espaços. No pavilhão gimnodesportivo podemos 

usufruir de três espaços, isto é, o pavilhão principal (dividido em dois para a 

prática - G1 e G2) e o ginásio pequeno. Este último foi, essencialmente, 

pensado para a prática da Ginástica onde foram colocados os espaldares e 

argolas fixas. No entanto, também é possível leccionar outras modalidades, 

uma vez que possui tabelas de Basquetebol, as linhas de campo referentes ao 

Badminton e um local específico para a montagem de rede de Voleibol. Por sua 

vez, o ginásio principal permite a prática de, praticamente, todas as 

modalidades à excepção do Futsal, pois este apenas pode ser exercitado no 

espaço exterior (regra da escola). O pavilhão principal (G1 e G2) é composto 

por duas balizas de Andebol/Futsal, duas tabelas longitudinais respeitantes a 
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um campo oficial de Basquetebol e mais quatro colocados nas paredes laterais. 

É possível ainda colocar os postes e respectiva rede de Voleibol usufruindo, 

igualmente, de um campo com as dimensões oficiais para a sua prática. O 

quarto espaço diz respeito ao exterior respondendo a diversas necessidades. É 

composto por um campo de 40m x 20m, geralmente utilizado para o Andebol e 

Futsal. Contudo, este campo pode ser dividido em três campos de Basquetebol 

com respectivas tabelas essenciais à sua prática. Relativamente ao Atletismo, 

o espaço exterior dispõe de uma caixa de areia e respectivas pistas para o 

Salto em Comprimento, bem como, quatro pistas ideais para as provas de 

Corrida de Velocidade e Estafetas. Importa salientar que, no total, a escola 

dispõe de seis balneários para a prática desportiva. 

Para além destes espaços, qualquer professor tem autorização para 

utilizar as instalações do Lar Juvenil, nomeadamente, a piscina (apenas para o 

12º ano de escolaridade), o campo de futebol de 11 e ainda caminhos 

pedestres, óptimos para a abordagem da modalidade de Orientação. 

Em suma, como podemos constatar a escola oferece excelentes 

condições para a disciplina de EF, permitindo ao professor a abordagem de um 

vasto e diversificado leque de modalidades desportivas, não se cingindo às 

chamadas modalidade tradicionais. Sem dúvida, que todas estas condições 

contribuíram, positivamente, para o sucesso do presente ano lectivo. 

Importa referir, que no início de cada ano lectivo, cada professor 

selecciona as matérias de ensino para os três períodos lectivos de acordo com 

a distribuição dos espaços indicados pelo roulement. Este processo é 

necessário, uma vez que existem certas modalidades que apenas podem ser 

leccionadas em determinado espaço, caso do Atletismo e Futsal/ Futebol. 

No que concerne ao plano anual de actividades de EF foi organizado o 

Corta-Mato Escolar, finais dos torneios «Escola em Movimento» (voleibol), jogo 

Voleibol professores Vs alunos, o Meeting de Atletismo e o Dia D, finais dos 

torneios «Escola em Movimento» (Basquetebol), jogo de Basquetebol 

professores Vs alunos, finais dos torneios «Escola em Movimento» (Futsal) e a 

31ª Marcha juvenil de montanha, em parceria com a Escola Básica e 
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Secundária de Canelas. De acordo com estas actividades, tivemos que 

contemplar no nosso planeamento a participação dos alunos, bem como a sua 

devida preparação para as mesmas. Neste sentido, optámos por leccionar as 

disciplinas do Atletismo, como a Corrida de Resistência e Salto em 

Comprimento, no período respectivo à concretização do Meeting e Corta-Mato. 

Outro aspecto que me preocupou quando ingressei na escola foi a turma 

que me iria ser sorteada. De facto, a minha integração na turma teve os seus 

receios e incertezas iniciais. Porém, após algumas semanas no papel principal 

de professora, retirei todos os pensamentos duvidosos que se apoderaram de 

mim numa fase inicial.  

 

3.3.3- Os meus Alunos 

“Até finais da primeira metade do século XX, era socialmente 

justificada a associação da ideia de ensinar com a de passar 

conhecimento, de “professar” o saber, de torná-lo público, de 

“lê-lo” para aqueles que não o tinham (Roldão, 2007, p.95). 

No presente ano lectivo, todos os elementos da turma B do 7º ano de 

escolaridade, pertencente à Escola Secundária de Carvalhos, frequentaram a 

disciplina de EF, com excepção de um aluno. No final do 1º período e até 

meados de 2º período, este esteve ausente, dado que foi transferido para outra 

instituição. Contudo, devido ao mau comportamento foi expulso dessa mesma 

instituição, motivo pelo qual incorporou novamente as aulas de EF.  

Neste sentido, no primeiro dia de aulas, a turma era constituída por 17 

alunos, porém, rapidamente ficou reduzida a 16 elementos devido a uma 

transferência ocorrida. No final do ano, a turma já só contou com 15 alunos 

dado que um outro elemento, por apresentar graves dificuldades de 

aprendizagem, foi colocado numa instituição especializada. 

A caracterização da turma é o seu cartão de identidade, sendo esta a 

única forma de se começar a conhecer os alunos, as suas tendências e 

dificuldades. A globalidade da turma e cada aluno em particular dão-nos 

informações importantes para iniciar um ano lectivo. 
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Realizando, neste ponto, uma breve caracterização da turma, no geral, é 

composta por jovens com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos, sendo 

a média de 13 anos, aproximadamente. Importa referir que dentro dos 16 

elementos iniciais apenas 4 são do sexo feminino, enquanto os restantes 12 

são do sexo masculino. Inicialmente, o facto de a turma ser constituída, 

maioritariamente, por rapazes teve as suas dificuldades de controlo. Contudo, 

rapidamente consegui dar a volta à situação através de algumas estratégias de 

ensino, tais como, rotinas implementadas, postura adoptada, regras de 

segurança, formação de grupos de trabalho, tarefas para os alunos que não 

realizavam aula, etc. No momento da elaboração e respectivos reajustamentos 

efectuados no Planeamento Anual, o número elevado de alunos do sexo 

masculino foi um aspecto tido em atenção. 

A maioria dos alunos reside na freguesia de Pedroso, sendo que todos 

habitam nas redondezas com excepção de 3 alunos que moram, ligeiramente, 

afastados do local da escola.  

Um aspecto importante a salientar diz respeito ao nível de retenção da 

turma, daí o intervalo de idades referido acima. No inquérito realizado no início 

do ano lectivo (Anexo 1), os dados comprovam que mais de metade da turma 

reprovou pelo menos um ano lectivo e sabe-se, ainda, que uma aluna 

encontra-se no 7º ano devido à mudança de país. Realça-se que 3 alunos 

reprovaram duas vezes. Assim, a turma contém, unicamente, 6 alunos que 

nunca reprovarem em nenhum ano de escolaridade. 

Todos estes factores, juntamente com as outras áreas temáticas 

abordadas no inquérito, isto é, identificação do aluno, encarregados de 

educação, com quem vives, residência, escola, saúde, alimentação, tempos 

livres e relativo à disciplina de EF, permitiram mais do que tirar conclusões, 

estabelecer antes um ponto de partida a fim de poder realizar um trabalho mais 

próximo dos alunos. Este revelou-se fulcral para um conhecimento adequado 

dos diferentes constituintes da turma e de aspectos que, pontualmente, se 

tornaram significantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL
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4.1- Área 1- Organização e gestão do ensino e apren dizagem 

4.1.1- Enquadramento teórico de uma dificuldade dec orrente do 

processo de ensino-aprendizagem 

Ao longo do EP, com o decorrer das aulas, fui retirando ilações acerca 

da minha prática, bem como soluções e estratégias para colmatar algumas das 

minhas dificuldades e problemas vivenciados no dia-a-dia. Hoje, felizmente, 

posso dizer que muitas barreiras foram ultrapassadas com maior ou menor 

dificuldade. O feedback foi, assim, uma das dificuldades emergidas da prática, 

pois exigia que analisasse as diferentes situações e decidir perante elas. 

Nomeadamente, saber qual o erro principal a corrigir e sua natureza, intervir ou 

não na prestação do aluno, que feedback escolher, como intervir, etc., sempre 

com o objectivo de contribuir, eficazmente, para o êxito pedagógico dos alunos. 

A primeira modalidade que leccionei na escola foi o Basquetebol. Apesar 

de não me identificar muito com a prática e vivência desta modalidade, o facto 

de se tratar de um desporto colectivo facilitou a minha intervenção e, 

consequente, transmissão dos conteúdos, o que nem sempre aconteceu 

noutras modalidades (caso do Voleibol). Porém, voltando atrás, vejo que nas 

primeiras reflexões elaboradas a minha preocupação centrou-se desde logo 

sobre a questão do feedback.  

 

Intervenção Vs Densidade Motora 

Reflexão nº8/9: (…) Considero que devo insistir na intervenção, pois reparei 

que os alunos melhoram quando paro o exercício e corrijo. 

Reflexão nº16/17: Neste exercício, num dos grupos de trabalho tive que 

intervir e parar o jogo inúmeras vezes o que condicionou a dinâmica e 

sequência do jogo. (…) Considero que a minha excessiva intervenção 

prejudicou o ritmo do jogo, contudo, revelou-se eficaz para a compreensão 

do mesmo.  

Reflexão nº21: O facto de cada aluno ter realizado 4 saltos para a caixa de 

areia contribuiu como aspecto positivo da aula a meu ver. Claro que para 

isso tive que diminuir a quantidade de feedback fornecida e apenas 

realizar uma ou outra observação no erro que saltava mais à vista.  
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Quando intervimos sobre o comportamento motor de um ou mais alunos 

podemos fazê-lo de diversas maneiras. Podemos deixar o exercício decorrer e 

ir fornecendo informações ao aluno, ou então, interromper por completo o 

exercício e corrigir e/ou explicar o comportamento desejado naquele situação. 

Durante esta curta experiência que o estágio me proporcionou, reparei que no 

primeiro caso, provavelmente, como o aluno estava envolvido na tarefa, a 

atenção dele sobre as informações que lhe eram transmitidas era diminuta. Em 

determinados alunos a concentração no jogo, nos seus colegas de equipa, a 

vontade de marcar cesto/golo era de tal modo elevada que, dificilmente, 

conseguiam assimilar o que era dito pela professora. Aqui surge a importância 

e pertinência de parar o jogo/situação de aprendizagem mesmo que para eles 

signifique “perder tempo”. Tal como referi numa das reflexões, quando paramos 

o jogo e focamos a nossa atenção em determinado comportamento, no 

momento seguinte os alunos têm essa correcção presente e tentam aplicá-la, 

mesmo que, por vezes, essa melhoria ocorra somente quando a professora 

está por perto. O problema em parar a situação de aprendizagem reside 

naquilo a que denominamos de densidade motora. A nossa disciplina é 

caracterizada pela sua natureza prática, associada ao movimento, ao 

desenvolvimento das capacidades motoras humanas (condicionais e 

coordenativas), ao crescimento normal dos discentes e à actividade física, pelo 

que a densidade motora é assim, um aspecto primordial a ter em atenção 

aquando da planificação das aulas. Neste sentido, será fulcral o professor 

encontrar um ponto de equilíbrio entre parar o jogo e não condicionar o tempo 

de empenhamento motor3. Deve, deste modo, assumir o papel de “gestor do 

tempo” a fim de maximizar o tempo de actividade motora do aluno associado 

ao tempo potencial de aprendizagem4. 

 

 
____________________________________________ 

3
Tempo de empenhamento motor – tempo que o aluno despende empenhado na tarefa proposta de acordo com os 

objectivos da aprendizagem (Gomes, (2009). 

4
Tempo potencial de aprendizagem – tempo que o aluno despende empenhado numa tarefa específica e com elevada 

percentagem de sucesso (Gomes, (2009). 
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Feedback curto Vs Feedback pormenorizado 

Reflexão nº19/20: De facto a minha intenção era intervir e dar um 

feedback individual e completo em cada salto aos alunos, a fim de 

aperfeiçoar ao máximo a corrida preparatória (…). 

A questão que se coloca aqui é a seguinte: qual o feedback que fica 

mais eficaz? Será o feedback curto que se repete ao longo de 3 ou 4 vezes, ou 

um feedback mais longo e pormenorizado que se realiza após uma execução? 

Considero que o feedback utilizado nesta aula (prescritivo e descritivo) 

transmitir ao aluno uma visão mais detalhada do erro a colmatar ou do 

comportamento desejado, não está totalmente errado, pois pude recolher frutos 

dessa intervenção prolongada. Porém, reflectindo sobre esta questão, vejo que 

a repetição da execução, a par com a transmissão do feedback apropriado 

revelar-se-iam mais eficazes contribuindo, igualmente, para manter uma 

elevada densidade motora na aula, tal como referenciado anteriormente. Por 

outro lado, é importante o professor ter a perfeita noção da capacidade de 

atenção de um aluno de 12 ou 14 anos. Na realidade este não consegue reter 

muita informação e passado poucos segundos a sua atenção já não se centra 

nas palavras do professor, mas sim na cor dos seus olhos ou no que irá fazer 

no intervalo seguinte. Neste sentido, acredito que o feedback curto é mais 

rentável, principalmente junto desta faixa etária, aliado à percepção do erro 

cometido e tendo em conta o modelo correcto do gesto técnico. 

   

Feedback individual (completar o ciclo feedback) Vs  Feedback geral 

Reflexão nº25/26: Sabendo que completar o ciclo de feedback é fulcral, 

confesso que a minha intenção na aula centrou-se neste aspecto, 

conseguindo mesmo obter resultados visíveis aquando dessa intervenção 

individualizada (…). 

Reflexão nº25/26: Outro aspecto que falhou nesta aula, consistiu na 

inexistência de um feedback geral à turma quando todos estavam a 

realizar o mesmo erro. (…) Porém, verificando que a minha intervenção 

era igual em muitos casos, devia ter parado a turma completa e aí 

proceder à correcção para todos. O feedback geral torna-se, assim, 

imprescindível nestas situações.  
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Aqui falamos em feedback com direcções diferentes, isto é, no primeiro 

momento o feedback é centrado num só aluno e no segundo refere-se à 

transmissão de informação para a totalidade da turma. Na minha turma, e julgo 

que o mesmo acontecerá em várias outras, percebi que os meus alunos 

necessitavam de sentir que estavam a ser observados para permanecerem 

concentrados na tarefa. Nesta observação aproveitava para corrigi-los, 

observar novamente e voltar a corrigir se necessário (completar o ciclo de 

feedback). Para além de saber que este procedimento é fulcral na actuação do 

professor, tal como refiro na reflexão, obtive resultados positivos. Contudo, sei 

que perdi muito tempo em querer passar por todos os grupos quando se 

tratava de um erro comum à turma. Neste sentido, apesar da intervenção 

individualizada ser imprescindível em qualquer aula, bem como completar o 

ciclo de feedback, quando o erro é partilhado por todos, o feedback geral é 

mais benéfico e mais apropriado. Portanto, o ideal é arranjar um equilíbrio entre 

as duas posturas interventivas, individual e colectivamente. 

 

Após o exposto, torna-se claro que as questões relacionadas com o 

feedback acompanham as diversas experiências e prática de qualquer 

profissional da EF. Sendo este fulcral no processo de ensino-aprendizagem, 

considero, pertinente elaborar neste ponto uma pesquisa sucinta quanto ao seu 

conceito, importância e características.  

 

4.1.1.1- Conceito de Feedback   

“A utilização do feedback na aprendizagem exige da parte do 

professor/treinador a tomada de uma série de decisões, com 

vista a um contributo eficaz para o êxito pedagógico” (Carlos, 

1993). 

O conceito de feedback tem vindo a ser discutido há já longos anos por 

uma diversidade de investigadores desta temática, verificando-se um consenso 

relativo às suas ideias recorrendo, porém, a conceitos diferentes de acordo 

com a sua perspectiva, bem como do entendimento que possuem sobre a 

aprendizagem. Após uma breve pesquisa comprovei que a literatura evidencia 
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que grande parte dos estudos realizados neste âmbito privilegia o estudo da 

frequência ou da percentagem de intervenções de feedback emitidas pelo 

professor em comparação com outros comportamentos. A pesquisa demonstra 

ainda que este conceito tem sido utilizado por diversas áreas do desporto, 

nomeadamente, na pedagogia, biomecânica, medicina, entre outras. 

O feedback segundo Mota (1987) não pode ser definido como uma 

simples relação linear entre a causa e efeito, deve ser antes vista como uma 

relação complexa, em que o resultado alcançado vai retroagir sobre a causa. 

Tal como Sarmento (1989), podemos dizer que este emerge sob a forma de 

auto-regulador e auto-controlador, sendo utilizado pelo aluno como um 

orientador da própria aprendizagem, assim como para obter melhorias na sua 

performance.  

Pieron & Delmelle (1981) consideram o feedback como “um ponto de 

intercepção entre dois fenómenos complementares, a aprendizagem e o 

ensino”, enquanto Rink (1985) e Pieron (1980, 1984) cit. por Carlos (1993) 

consideram-no “um ingrediente essencial para uma aprendizagem eficaz da 

Educação Física”. No processo de ensino-aprendizagem Mota (1987) 

compreende o feedback “numa perspectiva informativa e relacional, subjacente 

a toda a actividade do professor e do aluno”. 

Torna-se vital que o professor transmita um feedback apropriado às 

situações de aprendizagem das habilidades motoras. Para que o aluno possa 

melhorar e modificar a sua execução motora em determinada tarefa é 

imprescindível que a acção pedagógica do professor incida sobre os objectivos 

comportamentais pretendidos em cada Unidade Didáctica (UD), ou melhor, em 

cada aula. É importante que utilize o menor tempo possível de aula 

rentabilizando, simultaneamente, os meios disponíveis de forma a aumentar a 

percentagem de tempo de empenhamento motor, tempo potencial de 

aprendizagem do aluno e se possível o gosto pela aprendizagem. 

Neste seguimento, Pieron (1988) apresenta-nos quatro factores que 

contribuem para o sucesso e eficácia na aprendizagem das actividades físicas 

e desportivas são eles:  
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- A gestão do tempo de empenhamento motor 

- O clima emocional da aula 

- A organização da actividade na turma 

- O feedback pedagógico 

Podemos então concluir que o feedback pedagógico é um instrumento 

fundamental na acção do professor, na medida em que é utilizado no âmbito da 

transmissão de informação aos seus discentes e que, consequentemente, 

promove uma influência positiva no incremento das respectivas aprendizagens.  

 

4.1.1.2- O Feedback como instrumento pedagógico: su a 

importância 

Depois do que foi exposto, julgo que não restam dúvidas quanto à 

pertinência e importância que o feedback pedagógico assume no processo de 

ensino-aprendizagem. Não posso, no entanto, deixar de citar determinados 

autores e suas definições, todas elas relacionadas entre si, nomeadamente: 

Pieron (1985) diz que é um factor determinante do êxito escolar, ao passo que 

para Siedentop (1983) “é uma condição necessária para a aprendizagem”. Na 

mesma concordância, Mota (1989) afirma que o feedback pedagógico é uma 

das acções que pode contribuir para o aumento da eficácia da relação 

Professor/Aluno. 

Apesar de termos definido o feedback como um instrumento para a 

actuação eficiente do professor, importa salientar que a sua finalidade não se 

esgota. Deve antes, possibilitar ao aluno tomar consciência e simultaneamente, 

consolidar de uma forma progressiva a correcta execução das habilidades 

motoras pretendidas, usufruindo ao máximo da informação resultante da 

interacção entre ambos. 

Silva (1995) percebe a importância do feedback pedagógico no processo 

do ensino-aprendizagem, assegurando que as informações do analisador, bem 

como a precisão que lhes são atribuídas concorrem largamente para o 

aceleramento deste processo. No que diz respeito à precisão do feedback, esta 

é estabelecida em função da informação que compreende e pela forma como 
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está relacionada com a tarefa. Portanto, se uma tarefa não é adequadamente 

definida pelo professor, evidentemente, o feedback nunca será preciso 

(Siedentop, 1983). Muitos são os estudos realizados no âmbito desta temática 

pelo que considerei pertinente fazer referência ao que foi desenvolvido por 

Pieron e Pirron (1981) cit. por Silva (1995), onde estudou a intervenção do 

professor, juntamente com os comportamentos e evolução dos seus discentes 

numa tarefa motora. Chegou à conclusão que os alunos melhoravam, 

significativamente, devido à quantidade mas, principalmente, à precisão das 

informações.  

Neste sentido, é crucial que a transmissão do docente ocorra num 

discurso exacto e objectivo, a fim de estimular no aluno mecanismos de auto-

percepção. Por outras palavras, deve-se estimular os mecanismos que evocam 

o diálogo que o aluno estabelece com o seu corpo e a recolha de informação 

que o próprio corpo lhe comunica (Silva, 1995).  

Em plena sintonia com os autores Fischman & Oxendine (1992) cit. por 

Carlos (1993), sublinho que a aprendizagem prática torna-se nula caso o 

professor não faça uso do feedback pedagógico. De facto, como poderá um 

aluno mudar a sua forma de exercitação se ninguém lhe dizer que o que está 

errado na sua execução? Também poderá mudar por livre e espontânea 

vontade, mas quem lhe garante que mudou na direcção certa? Neste sentido, a 

definição de feedback como uma informação que provoca uma modificação na 

resposta seguinte torna-se uma condição necessária para a aprendizagem.  

Em jeito de conclusão, importa relembrar que o processo de ensino-

aprendizagem é extremamente complexo e influenciado por múltiplos 

elementos, pelo que considero imprescindível proceder a uma adequada 

interacção entre eles para se conseguir alcançar o rendimento máximo. 

Portanto, concluímos que o feedback deve conter informação específica, 

objectiva e ter, como fim último, a correcção do erro e/ou servir de reforço da 

prestação. Quando os feedbacks errados surgem significa que, provavelmente, 

houve uma desatenção por parte do professor na observação e análise dos 

movimentos e/ou gestos técnicos reproduzidos pelos alunos. 
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4.1.1.3- Fases da aprendizagem, funções e categoria s do Feedback  

Numa das muitas disciplinas frequentadas ao longo dos anos de 

formação, aprendemos que a aprendizagem de habilidades motoras processa-

se em conformidade com diferentes estádios ou fases. Estas fases ou estádios 

relacionam-se com as dificuldades na habilidade motora e com a capacidade 

de processamento de informação que o aluno apresenta. Cada estádio exige, 

assim, a utilização de estratégias e técnicas diferenciadas contribuindo para um 

ensino eficaz e eficiente. 

Na fase 1- fase cognitiva  – o aluno constrói uma ideia dentro de si 

acerca da habilidade a aprender e cria o plano de acção. É uma fase de 

preparação mental na qual o docente comunica ao aluno informação acerca de 

uma nova habilidade, com novas características e componentes (Cabral, 1993). 

Segundo Magil (1984), é uma fase caracterizada pela excessiva quantidade de 

erros no desempenho motor das crianças. Admite-se que se trata de um 

desempenho inconsciente onde o aluno não sabe o que deve mudar para 

melhorar a sua execução. 

A fase 2- fase associativa  – é o momento em que o aluno aprende, 

exercita e aprimora a habilidade motora no seu todo. Aqui realça-se a 

importância da acção do professor para possibilitar ao aluno informação 

constante sobre os possíveis erros, permitindo a sua correcção em posteriores 

execuções (Cabral, 1993). O mesmo autor afirma que “as variações são 

menores comparativamente às da fase anterior, dado que o aluno já é capaz 

de identificar alguns dos seus erros”. 

A fase 3- fase autónoma  – tal como o nome indica, caracteriza-se por 

uma independência cada vez maior na execução do aluno, podendo este voltar 

a sua atenção para aspectos mais específicos. Aqui a acção do professor será, 

essencialmente, de reforço e motivação para pormenores analíticos do estilo e 

da estratégia da habilidade motora (Cabral, 1993). Subjacente a esta 

autonomia está uma “elevada quantidade de treino, bem como o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos de recepção e elaboração da 

informação” (Magill, 1984).  
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De acordo com a fase de aprendizagem na qual o aluno se situa o 

professor tem que o informar, explicar, exemplificar, corrigir, ajudar, motivar, 

etc. Existem três tipos de funções que concorrem para a regulação do 

comportamento motor durante as fases de aprendizagem de habilidades a 

realizar pelos alunos sendo elas: informação, motivação e esforço. 

Na função da informação , o feedback pedagógico para além de manter 

o aluno concentrado na actividade, tem como intuito informá-lo acerca do 

resultado da sua prestação, com vista à melhoria da performance nas 

execuções seguintes (Cabral, 1993). 

A função da motivação  nas palavras de (Cabral, 1993) tem como 

propósito “materializar a acção pedagógica do professor através de uma 

correcta intervenção afectiva com efeitos motivacionais e energizadores, 

levando o aluno a aumentar a sua carga de trabalho na tentativa de se 

superar”. A investigação aponta para que a correcção do erro seja realizada 

sob a forma positiva. Acredita-se que, quando os alunos tomam consciência 

das suas melhorias, continuam a lutar para alcançar os objectivos estipulados, 

contrariamente ao que sucede quando os feedbacks de motivação indicam 

reduzida evolução levando os alunos à perda da vontade em continuar a tentar 

(Silva, 1995). 

A função esforço  revela-se de extrema importância já que leva o aluno 

a empenhar-se na aprendizagem, colmatando as próprias dificuldades, 

conseguindo, consequentemente, melhores resultados. Salienta-se que esta 

está intimamente ligada às duas funções anteriores (Cabral, 1993). 

 

O feedback pedagógico assume diferentes dimensões e categorias que 

variam de autor para autor não havendo, deste modo, uma sistematização 

pedagógica acerca deste conceito. De facto, o professor no momento da sua 

actuação pode escolher entre várias categorias de feedbacks pedagógicos que 

lhe foram atribuídas ao longo dos tempos. Estas devem ser utilizadas com 

eficiência e no momento oportuno, a fim de melhorar a performance do aluno. 

Mas serão estas condições suficientes para se verificar uma progressão a nível 
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das habilidades motoras do executante? Graça e Matos (1989) referem que 

“saber que o feedback pedagógico deve ser substantivo, oportuno, correcto, 

adequado ao nível de compreensão do aluno, não garante que numa 

actividade concreta eu saiba fornecê-lo”. 

Cabral (1993) apresenta um quadro que permite sistematizar as 

categorias e subcategorias do feedback pedagógico. Segundo o autor, o 

Quadro 1 resulta da adaptação de vários investigadores (Fishman e Tobey, 

1978; Siedentop, 1983; Pieron, 1985). 

 

Quadro 1-  Categorias e subcategorias do Feedback Pedagógico 

FEEDBACK PEDAGÓGICO 

O
JE

C
T

IV
O

 

Avaliativo Informação ao aluno qualificando a prestação sem 
atender à forma. 

Descritivo Informação da forma como o aluno realizou a 
prestação. 

Prescritivo 
Informação ao aluno da forma como deveria ter 
realizado a prestação ou como deverá realizar a 
seguinte. 

Interrogativo Informação interrogativa ao aluno acerca da sua 
prestação. 

S
E

N
T

ID
O

 

Positivo De carácter aprovativo. 

Negativo De carácter reprovativo. 

F
O

R
M

A
 

Auditivo Informação oral. 

Visual Informação gestual. 

Táctil Manipulação corporal do aluno. 

Misto Duas ou mais formas referidas. 

D
IR

E
C

Ç
Ã

O
 Individual Dirige-se apenas a um aluno. 

Grupo Diz respeito a mais do que um aluno mas não à 
totalidade da classe. 

Classe Dirige-se à totalidade dos alunos. 

M E N Concorrente Apresentado durante a prestação. 
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Terminal Apresentado logo após a prestação. 

Retardado Apresentação com afastamento do tempo da acção. 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
 

Geral 
Todo o movimento. 

Parte do movimento. 

Específico 

Forma: Estrutura espacial, amplitude. 

Ritmo: Estrutura rítmica. 

Força: Capacidades condicionais. 

 
A partir do quadro acima podemos constatar que o feedback pedagógico 

envolve várias categorias e subcategorias, nomeadamente, objectivo, sentido, 

forma, direcção, momento e referencial geral e específico.  

Em suma, é importante que o professor seja portador de um 

conhecimento do resultado (eficácia) e um conhecimento do desempenho 

(eficiência) ou seja, que se preocupe em desenvolver um conhecimento 

aprofundado da matéria de ensino. Esta preocupação permitir-lhe-á 

desenvolver condições mais favoráveis para a aplicação do feedback 

apropriado e, consequentemente, induzir modificações evidentes no 

comportamento motor dos alunos. Assim, a adequabilidade da informação 

transmitida, a precisão do feedback pedagógico (congruente com a informação 

anterior e os objectivos) e completar o ciclo de feedback, revelam-se aspectos 

essenciais que o docente deve ter presente no momento da sua acção.  

 

4.1.2- O início da realização da prática profission al  

“Entre os deveres do professor de educação física conta-se o 

de conduzir, durante toda a sua vida profissional, um combate 

permanente consigo próprio, a fim de poder desempenhar a 

incumbência social de educação da juventude com uma 

motivação elevada, concordante com o valor que atribui à sua 

profissão” (Bento, 1987). 

Afirma-se que os métodos e meios de planificação são entendidos como 

um instrumento metodológico geral imprescindível a qualquer actuação do 
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professor, na medida em que permite ao próprio definir uma linha orientadora e 

controlada de todo o processo de ensino-aprendizagem numa determinada 

disciplina. A sua importância é expressa por variadíssimos autores e eu 

própria, aquando do início do EP, fui confrontada de imediato com essa 

necessidade, a fim de nortear todo o trabalho, aspirações e ideias que ansiava 

desenvolver na minha turma. Também no ano precedente de formação 

académica, a disciplina de Didáctica Geral fez-me compreender que a teoria do 

planeamento de processos de ensino-aprendizagem é parte integrante da 

teoria do ensino.  

Falamos em planificação e da sua importância reconhecida, mas afinal 

qual o significado da palavra planificar para nós, professores?  

Segundo Bento (1987) esta palavra tem um significado muito complexo 

na medida em que compreende não só planear as componentes do processo 

de ensino-aprendizagem nos vários níveis da realização prática, como 

aprender as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos. Pressupõe, ainda, que o professor de acordo com princípios 

pedagógicos, psicológicos e didáctico-metodológicos analise e, posteriormente, 

planifique as indicações contidas no programa, contemplando sempre, as 

condições pessoais, sociais, materiais e locais. Este processo tem como intuito 

promover nos alunos um desenvolvimento harmonioso dos diferentes domínios 

da sua personalidade. O mesmo autor refere que a planificação é o elo de 

ligação entre as pretensões inerentes ao sistema de ensino, aos programas 

das respectivas disciplinas e à sua realização prática. Deve ser uma actividade 

descrita na seguinte sequência: 

Elaboração do plano            realização do plano         controlo do plano                        

confirmação ou alteração do plano, etc. 

 

Neste sentido, sem descurar a importância das outras tarefas surgidas 

ao longo do EP, a Área 1, que envolve os diferentes momentos de concepção, 

planeamento, realização e avaliação de ensino foi, sem dúvida, a área em que 

senti maior necessidade de investimento pessoal, bem como de reflectir 
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constantemente acerca do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é 

neste processo que assenta a base do exercício da profissão docente.  

A entrada no EP teve lugar em Setembro e antes mesmo de dar início à 

leccionação das aulas, uma das tarefas que o Núcleo de Estágio teve de 

realizar foi a análise do Programa Nacional de EF, dos planos curriculares e do 

Projecto Curricular e Educativo da Escola. Esta tarefa permitiu-nos adquirir um 

conjunto de conhecimentos que nos ajudaram a delinear objectivos, 

estabelecer estratégias e decidir adequadamente de acordo com as 

características da faixa etária e condições da escola. Apesar de bastante 

trabalhosa, toda esta análise revelou-se, posteriormente, produtiva.  

Tendo em conta a realidade vivida na escola, rapidamente, concluímos 

que o Programa Nacional de EF, para o 7º ano de escolaridade, em 

determinadas modalidades (Atletismo, Voleibol, Futsal) apresenta um nível 

relativamente elevado, no que respeita à aquisição dos conteúdos e objectivos. 

Também a quantidade de conteúdos é extensa, se tivermos em conta o tempo 

disponível para leccionar as variadas matérias. As diversas dificuldades que 

são encontradas na rotação dos espaços e nas capacidades dos alunos 

também não ajudam. Por sua vez, os próprios conteúdos em algumas 

modalidades são muito exigentes (níveis de dificuldade elevada). 

Contrariamente, o Projecto Curricular de EF evidencia, claramente, uma melhor 

adaptação das habilidades e capacidades motoras a este escalão etário.  

De facto, o Projecto Curricular de EF assume uma importância 

preponderante na organização e orientação do trabalho do grupo de 

professores desta área. Neste constam as decisões sobre o currículo dos 

alunos, incluindo ainda opções para actividades de enriquecimento curricular e 

a selecção de objectivos (com metas anuais ou plurianuais) mais ou menos 

ambiciosos, de acordo com as características da população escolar, e tendo 

em consideração as competências definidas para cada ciclo de ensino.  

Deste modo, o Programa Nacional de EF deve ser entendido como uma 

proposta orientadora para a intervenção individual e colectiva dos professores. 

É, ainda, imprescindível que a orientação e adequação do programa de EF 
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sejam consideradas abertas ao próprio ajustamento do professor, assim como 

da escola, afirmando-se como uma mais-valia para a especificidade do 

processo ensino-aprendizagem.  

Na minha opinião, é através desta especificidade que conseguimos 

promover oportunidades para o sucesso da aprendizagem dos nossos alunos, 

associada a uma concreta e adequada planificação de todo o processo. 

 

4.1.2.1- O Planeamento 

“A escola aprende quando, em vez de investir energia em um 

planejamento detalhado e perfeito, investe em um 

planejamento mais maleável e evolutivo.” (Thurler et al., 2002)  

A disciplina da Didáctica prescreve, desde há décadas, como tarefas 

centrais do professor, a planificação, a realização, a análise e a avaliação do 

ensino, estando estas quatro, intimamente, relacionadas. 

Tendo em conta a complexidade que recai sobre a nossa disciplina dada 

a panóplia de objectivos das diversas áreas, o modelo de Vikers (1990) 

representa, a meu ver, um excelente guia para planificar e construir todo o 

processo de ensino-aprendizagem ajustado às necessidades emergidas dos 

diferentes grupos de alunos. Este permite sintetizar todo este processo num 

único documento. Portanto, o planeamento pode ser entendido como a 

componente mental das actividades práticas, possibilitando uma modelação, 

visualização e antecipação da realização do ensino. A planificação revelar-se-á 

cada vez mais um excelente instrumento de preparação do ensino se o 

professor conseguir guiar aquilo que é planificado e o comportamento de 

planificação. Aqui, para além dos variadíssimos aspectos relacionados com a 

tomada de decisão, é também importante que deixe transparecer o como, o 

porquê e o quando das tomadas de decisão (Bento, 1987). 

 

Antes de proceder à realização do planeamento propriamente dito, é 

necessário que o professor efectue uma avaliação inicial dos alunos, na 

medida em que se torna crucial conhecer os interesses, hábitos, atitudes, nível 
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de aptidão física, conhecimentos e nível das habilidades motoras dos alunos. 

Só assim, o professor poderá ajustar os meios e as actividades previstas a 

cada escalão etário, proporcionando um correcto desenvolvimento do processo 

de formação dos seus discentes. 

Neste seguimento, o Núcleo de Estágio elaborou um questionário no 

início do ano lectivo a fim de poder proceder a uma caracterização e estudo, o 

mais completo possível da turma. O presente estudo serviu, assim, de suporte 

para compreender a realidade com que iríamos trabalhar, permitindo 

estabelecer formas de trabalho adequadas e equitativas perante todos os 

alunos. Esta caracterização da turma revelou-se fundamental para um ajustado 

planeamento. Contudo, no que respeita às habilidades motoras, cultura 

desportiva, condição física e aos conceitos psico-sociais, importa salientar que 

estas categorias em cada modalidade apenas foram avaliadas no momento 

precedente à sua leccionação, pois assim, acreditávamos deter um 

conhecimento concreto e actualizado das capacidades e dificuldades dos 

alunos aquando da sua abordagem. 

Para que para que haja um incremento na qualidade de ensino, é fulcral 

que cada professor exija de si próprio um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação. 

Tendo em conta a lógica progressiva, sistemática e contínua do ensino, 

bem como o seu carácter processual e decurso temporal, para que o professor 

seja capaz de direccionar e concretizar adequadamente os objectivos, matérias 

e métodos desejados, surge a necessidade de definir três níveis de 

planeamento e preparação do ensino: Plano anual (nível I); Plano periódico, de 

Unidades Temáticas ou Didácticas (nível II); e Plano ou projecto de aula (nível 

III) (Bento, 1987). 

 Salienta-se que os diversos planos estão interligados entre si, 

constituindo-se como estações ou etapas intermédias para a concepção do 

ensino, onde a actuação num dos níveis irá influenciar o planeamento dos 

restantes. É, neste sentido, indispensável um bom conhecimento de todos os 

factores intervenientes no processo. 
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4.1.2.2- Planeamento anual 

É um documento de carácter global que procura, acima de tudo, situar o 

programa de ensino. Este não apresenta grandes pormenores de actuação por 

parte do professor ao longo do ano, pelo que as particularidades do ensino, 

bem como as medidas didáctico-metodológicas são englobadas nos planos das 

UD e Plano de aula, contudo, exige uma análise reflectida a longo prazo. Aqui, 

os objectivos para cada período lectivo são apenas apresentados em “grosso 

modo”. 

A elaboração do planeamento anual constitui-se como o primeiro passo 

na preparação do ensino. Corresponde a uma necessidade objectiva do ciclo 

de tarefas iniciais da actuação do professor. Não se trata de copiar o programa, 

mas sim analisá-lo e interpretá-lo à luz do conhecimento da turma e do escalão 

etário 

Desde cedo a minha capacidade de reflexão e análise foi solicitada, pois 

o EP iniciou-se com bastantes momentos de reflexão essenciais para a 

formulação do planeamento anual. A tarefa seguinte para cada um de nós 

consistiu, então, em elaborar aquilo a que Vickers (1990) designou de Módulo 

4: extensão e sequência das matérias, do Modelo de Estrutura de 

Conhecimento.  

Geralmente, a preparação do ano lectivo começa com a análise dos 

resultados obtidos do ano anterior pelos alunos, com reflexões acerca das 

possibilidades de melhoria do clima de ensino, de aprendizagem e de prática 

desportiva na escola. Porém, no meu caso esta preparação não foi totalmente 

possível, uma vez que o 7º ano de escolaridade na Escola Secundária de 

Carvalhos coincide com o ano de transição de alunos provenientes de outra 

escola. Neste caso, o conhecimento disponível acerca dos alunos advém, 

unicamente, das informações curriculares da escola de onde transitaram. Esta 

última fornece um dossiê com o processo de cada aluno, contudo, revelando-

se insuficiente no que diz respeito à nossa disciplina. Assim, na realização do 

planeamento anual foram tidos em consideração outros factores, tais como, 

condições da escola, roulement, clima, etc. 
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Nenhuma outra disciplina é tão dependente do clima e condições 

climáticas como a EF. Este foi um aspecto primordial a ter em consideração no 

momento da elaboração do plano anual de ensino, associado ao roulement da 

escola. Uma vez que determinadas modalidade apenas podem ser exercitados 

no espaço exterior, optei por enquadrá-las no 2º período, altura em que as 

condições climáticas se avizinham favoráveis. Portanto, a distribuição das UD 

pelos diferentes períodos, centrou-se, essencialmente, no espaço que me foi 

concedido nos diferentes períodos de tempo (roulement), bem como a época 

do ano.   

O planeamento anual fornece uma sequência cronológica das diferentes 

UD. No que respeita à distribuição, ordenamento das matérias e respectivas 

horas para a concretização da UD, confesso que foi um processo complexo. De 

facto, obrigou a efectuar um cálculo certeiro das horas realmente existentes 

para as aulas de EF pois, neste documento, também são tidas em 

consideração as datas para o controlo e avaliação da saúde (fitnessgram), 

competições intra-escolares, feriados, festas, visitas de estudo, férias, 

actividades desportivas (entre outras) desenvolvidas. Aquando do 

esquecimento de alguma destas datas, aconteceu ter que modificar parte do 

planeamento anual e/ou do plano da UD, dado que ambos estão inter-

relacionados. Agora percebo a importância da elaboração de um documento 

que contemple, ao máximo, todas estas possíveis interferências na aula a fim 

de possuir um documento orientador de todo o processo de ensino-

aprendizagem e não ser surpreendidos (com o chamado “inesperado”). O 

ensino prevê o inesperado, contrariamente, ao que acontece no planeamento e 

preparação, sendo muitas vezes essencial uma adaptação situacional. 

Contudo, mesmo que a contagem e previsão detalhada das situações esteja 

presente no planeamento, não significa que nos consigamos desfazer do 

inesperado na sua totalidade. Como afirma Bento (1987), o ensino é criado 

duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade.  

 

Importa realçar que a troca de ideias com os colegas de EF e Núcleo de 

Estágio, ajudaram-me a delinear mais rapidamente, em primeiro lugar, quais as 
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matérias a leccionar em cada período lectivo e, posteriormente, qual a 

extensão necessária para cada uma dela. Ou seja, contribuíram para atribuir 

um sentido unitário a todo o processo de ensino. 

De acordo com o Projecto Curricular da Escola, o 7º ano de escolaridade 

compreendia a leccionação de sete modalidades distintas. Quando pensava 

que tinha tudo estruturado, dado que realizara uma análise detalhada de todos 

os condicionalismos descritos, a PC sugeriu-nos um novo desafio: aplicar na 

nossa turma o Modelo de Educação Desportiva numa modalidade. Para a sua 

concretização era necessário aumentar o número de aulas destinadas a essa 

UD o que, consequentemente, obrigou a retirar do planeamento anual outra 

modalidade. 

Com isto quero dizer que os conteúdos programáticos podem ser 

modificados, reformulados e concretizados de acordo com as condições, 

desafios e novas ideias de ensino surgidas no decorrer do ano lectivo. Neste 

sentido, o planeamento anual não é um documento estanque e definitivo, mas 

antes, um mapa ou “roteiro de viagem” que possui os registos e os objectivos 

pretendidos aquando da iniciação de um novo ano escolar.  

A partir do Anexo 2 podemos visualizar um exemplo de planeamento 

anual que inclui as diferentes modalidades leccionadas, assim como as 

actividades do Núcleo de Estágio, visitas de estudo dos alunos, etc. Este foi 

realizado no início do presente ano lectivo.  

De acordo com as indicações do programa, o plano anual subdivide-se 

em períodos com diferentes unidades de matéria.  

 

4.1.2.3- Planeamento da Unidade Didáctica ou Temáti ca 

Confesso que inicialmente, tive dificuldade em ver a UD como um todo e 

não como a soma de vários documentos (módulos). A pouco e pouco, revelou-

se ser um instrumento articulador de todo o processo de ensino-aprendizagem 

necessário à leccionação de qualquer modalidade e, simultaneamente, um 

elemento facilitador para a posterior preparação das aulas. De facto, percebida 
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a sua importância, a planificação dos planos de aula tornou-se cada vez menos 

demorada e dificultada, pois a partir da UD todo o trabalho havia sido, 

cuidadosamente, pensado e organizado. Neste sentido, apesar de se 

revelarem trabalhosas num momento inicial, serviram posteriormente, de base 

para a preparação das diferentes aulas, nomeadamente, rentabilizando o 

tempo para outras componentes da aula, tais como a gestão. 

A planificação das UD permitiu, acima de tudo, redigir uma sequência 

lógico-específica e metodológica da matéria, contribuindo para uma 

organização clara e distinta de todas as actividades ou etapas previstas para o 

desenvolvimento a nível cognitivo, motor e social dos alunos nas diferentes 

modalidades abordadas. Portanto, é em torno da UD que decorre a maior parte 

da actividade de planeamento e de docência do professor. 

Foi nesta planificação que surgiram as questões relativas às 

competências, interesses, motivações, métodos, aquisição de conhecimentos, 

situações de aprendizagem, sequência e variedade das mesmas, instrumentos 

necessários para a sua concretização, enfim, exigindo uma panóplia de 

decisões no que respeitava à organização didáctico-metodológica do ensino. 

Hoje, posso dizer que tenho perfeita consciência do contributo que a realização 

das seis UD, ao longo do presente ano, teve na minha formação e 

desenvolvimento de habilidades, capacidades e conhecimentos fundamentais. 

O facto de todo o processo estar definido com clareza, facultou-me a 

oportunidade de me concentrar unicamente nos objectivos a alcançar em cada 

aula, pelo que o tempo de ensino foi utilizado de forma racional. 

A duração de cada unidade foi definida consoante o grau de dificuldade 

das tarefas de ensino, da extensão dos conteúdos e objectivos estabelecidos 

no Projecto Curricular. Foi ainda tido em consideração, os tempos lectivos 

necessários para se cumprirem com êxito os objectivos propostos. 

Consequentemente, determinadas modalidades no final de cada período, 

possuíram uma importância (cotação final) inferior devido à sua reduzida 

extensão comparativamente a outras modalidades abordadas no mesmo 

período.  
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4.1.2.4- Plano de aula 

Na realização do ensino da EF a aula constitui o elo decisivo do 

processo de educação e formação, na medida em que o plano de aula 

representa o elo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor. 

Contrariamente ao que sucede no plano anual, este é de facto, um plano 

pormenorizado da acção concreta do professor e dos alunos na aula. O 

professor antes de entrar na aula já tem um projecto ou ideia clara de como ela 

vai decorrer, nomeadamente, no que respeita à escolha das situações de 

aprendizagem para cada grupo de trabalho (trabalho por níveis de ensino), às 

decisões referentes aos objectivos gerais e comportamentais a alcançar, aos 

pontos fulcrais da aula e à direcção principal das ideias e procedimentos 

metodológicos.  

O termo “plano” serve para designar duas coisas distintas. Por um lado 

expressa a “estratégia” empregue para alcançar um determinado objectivo ou, 

em termos matemáticos, o algoritmo necessário para obter um determinado 

resultado. Por outro lado, significa a “totalidade de objectivos” de um dado 

domínio parcial (Klaus, 1973, cit. por Bento, 1987).  

Na verdade, a aula é entendida como o ponto de convergência do 

pensamento e da acção do professor, pelo que uma das suas principais tarefas 

consiste na sistemática e profunda reflexão, sendo que aquilo que é realizado 

na aula depende, amplamente, dos pensamentos do professor antes da 

mesma. 

Bento (1987) refere que para uma organização adequada do processo 

de ensino-aprendizagem numa aula (definição da sua estruturação e 

sequência) é necessário ter em consideração outros aspectos para além dos 

objectivos, conteúdos e métodos, tais como:  

� A definição e realização das funções didácticas da aula. 

� Os processos mais eficazes de realização da carga e recuperação. 

� As condições externas em que o ensino decorre. 
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Confesso que, desde o início do ano, não evidenciei grandes 

dificuldades na elaboração dos planos de aula, revelando-se mesmo um dos 

pontos em que me sentia à vontade e com “nota positiva”. Da supervisão 

realizada pela PC, atrevo-me mesmo a dizer que foram poucas as alterações 

realizadas num total de 100 aulas leccionadas. Uma das minhas preocupações 

centrais foi sempre seleccionar situações de aprendizagem que estivessem 

articuladas com o objectivo geral pretendido, bem como estabelecer no início 

da UD uma progressão lógica entre as tarefas da aula e, consequentemente, 

de aula para aula. Na planificação de cada aula, procurei em primeiro lugar 

definir os objectivos comportamentais esperados, depois a situação de 

aprendizagem/organização metodológica para alcançar esses 

comportamentos, e por fim, as componentes críticas. 

Na elaboração do plano de aula, uma das minhas dificuldades iniciais 

residiu na definição objectiva e clara dos objectivos da aula, nas várias 

categorias transdisciplinares (habilidades motoras, condição física, cultura 

desportiva e conceitos psico-sociais) protagonizadas pelo modelo de 

planeamento de Vickers (1990). Isto é, propunha um objectivo demasiado 

complexo e pouco centrado no essencial. Com a ajuda da PC, consegui 

colmatar esta imprecisão nos objectivos, revelando-se de extrema importância. 

Permitiu-me, assim, compreender a aula de forma diferente, passando a 

centrar a minha verbalização unicamente nesses objectivos e não divagar 

como era usual. 

Através da observação das aulas dos meus colegas de Estágio e da PC, 

percebi que cada um de nós possui a sua própria forma de estar, de abordar as 

matérias de ensino, enfrentar os desafios surgidos e lidar com a própria turma. 

Neste sentido, o EP possibilitou a mobilização e exposição dos conceitos 

valores, princípios, saberes e ideias de cada um, todos com o objectivo comum 

de promover o desenvolvimento integral dos jovens a nosso cargo. 

Para ajustar as situações de aprendizagem aos imprevistos emergidos, 

dia após dia, o professor tem que possuir um conhecimento aprofundado da 

turma e ser portador de um conhecimento preciso das linhas orientadoras de 
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cada disciplina e da educação. Uma das minhas dificuldades na realização 

prática foi a capacidade de adaptação do plano. Com a falta de assiduidade 

dos alunos (número total de alunos inconstante) e o surgimento de situações 

inesperadas, fui obrigada a desenvolver a destreza, segurança e confiança na 

alteração do plano que não possuía. Porém, julgo que foram estas situações 

inesperadas e o prever soluções alternativas, que estimularam a minha 

criatividade dia após dia, promovendo simultaneamente, o gosto e desejo de 

estar cada vez mais preparada. Contudo, o receio foi patente em cada decisão 

tomada, uma vez que os anos de experiências inexistentes falavam por si. 

Desde que salvaguardasse a segurança nos exercícios, importa realçar que a 

PC sempre me deu liberdade para errar e sobretudo, para não ter medo de 

errar, pois este era um processo normal do EP. À medida que o ano decorreu, 

fui ganhando confiança nas minhas capacidades e consciente dos meus 

conhecimentos. A bagagem académica que o curso fornece é aqui exaltada, 

onde muitos aspectos teóricos aprendidos são comprovados na leccionação 

prática das aulas. 

Confesso que, apesar das muitas aulas leccionadas, o tempo semanal 

revelou-se escasso, pois apenas entrava em acção, propriamente dita, durante 

45 minutos num dia e 90 minutos no outro dia da semana. Fico, assim, 

desconsolada de não ter tido a oportunidade de leccionar um maior número de 

aulas semanais e até mesmo com diferentes turmas. Afinal, este constitui-se o 

momento mais marcante e gratificante no processo ensino-aprendizagem para 

o professor, a prática. Nesta linha de pensamento, deixo uma sugestão, a meu 

ver, pertinente para uma vivência no EP. Por exemplo, cada estudante-

estagiário deveria ser professor a tempo inteiro, isto é, leccionar um horário 

semanal completo do seu professor cooperante. Esta tarefa, permitiria ao 

estudante-estagiário experienciar a realidade escolar tal como ela é, ou seja, 

“sair de uma aula e preparar de imediato a outra”, com uma turma diferente e 

com características completamente distintas.  

Por fim, destaco que a aprendizagem por parte dos alunos acontece em 

todo o tempo da aula, desde o primeiro minuto até ao último. Neste sentido, 

para além da parte fundamental/principal, é de extrema importância entender a 
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parte inicial e final da aula como constituinte da formação dos alunos. Apela-se 

à necessidade de desfazer a tendência de que as tarefas de formação apenas 

recaem sobre a parte principal da aula. Na verdade, sempre que um professor 

conduz a parte inicial e final da aula sem objectivos educativos, está a 

desperdiçar tempo.  

O Anexo 3 apresenta um modelo de plano com a estrutura utilizada ao 

longo do ano lectivo nas diferentes modalidades abordadas. 

 

4.1.2.5- Do planeamento à realização: Dificuldades sentidas 

É necessário que refira não apenas os aspectos acerca dos 

quais se tomam decisões, mas também que deixe transparecer 

o como, o porquê e o quando das tomadas de decisão (Bento, 

1987). 

Planear é uma função imprescindível da actividade do professor, mas 

deve ser encarada como uma tarefa bastante complexa e exigente do ponto de 

vista da organização, sistematização e selecção da matéria. Como é natural, 

ao longo do presente ano, a elaboração dos documentos relativos aos três 

níveis de ensino foi sofrendo um processo de aperfeiçoamento e 

sistematização. Os planos de UD que foram elaborados inicialmente e que 

continham um acumulado de informação, foram sendo transformados num todo 

invisível. Com o avançar do tempo, o seu conteúdo foi sendo cada vez mais 

concreto e relevante, constituindo-se no final como um documento 

determinante no planeamento e libertando-me, assim, para outras tarefas 

relativas ao momento da aula. 

Reflexão nº8/9: Uma vez que o M4 está já concluído, o planeamento da 

presente aula foi mais acessível, baseando-me apenas nos conteúdos 

previstos e na selecção dos exercícios mais adequados. A grande 

preocupação que tive no momento de preparar a aula esteve relacionada 

com as transições dos exercícios e respectiva organização da classe. 
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Programa “múltiplas actividades” 

A aplicação do programa de “múltiplas actividades” revelou-se, em 

dadas alturas, limitador da progressão dos alunos, sentindo em determinadas 

UD que o tempo para a mesma era demasiado escasso, resultando num 

estado permanente de iniciação das várias modalidades desportivas. De facto, 

por serem muitas modalidades a abordar durante o ano (inicialmente 7), o 

tempo que lhes é destinado é muito reduzido, conduzindo a um estado de 

iniciação permanente. Como consequência, as melhorias na transição de um 

ano para o outro são diminutas. Neste seguimento, a organização didáctico-

metodológica foi uma das maiores preocupações que me acompanhou ao 

longo de todo o ano. Isto é, criar situações de aprendizagem que englobassem 

as 4 categorias transdisciplinares e desenvolver os objectivos das mesmas no 

tempo previsto, foi sempre uma prioridade.  

 

Tempo lectivo 

O horário lectivo do 7º ano de escolaridade para a disciplina de EF é 

constituído por três tempos lectivos, sendo repartido por dois dias semanais. 

Esta repartição traz, evidentemente, vantagens e desvantagens, uma vez que 

se aproxima dos efeitos desejados para o ganho da aptidão física e da 

promoção de saúde, mas dificulta a concretização de outros objectivos, na 

medida que as aulas de apenas um tempo lectivo caracterizam-se por uma 

“correria”. Para além disso, como acontece em qualquer escola, o tempo total 

de aula nunca pode ser cumprido exclusivamente com actividades que 

promovam a actividade física, uma vez que, por motivos de gestão de 

instalações, as aulas têm que terminar mais cedo para evitar a aglomeração de 

alunos no balneário. Também é necessário contemplar o tempo de transição 

entre as situações de aprendizagem, a gestão do material, a instrução e 

demonstração, entre outros, pois todos eles retiram tempo à actividade física. 
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Tempo efectivo de aula 

Centrando-me agora nas vantagens e desvantagens das aulas de 45 

minutos (terça-feira) e de 90 minutos (quinta-feira), confesso que as aulas de 

apenas um tempo lectivo revelaram-se, para mim, insuficientes em 

determinadas alturas, dado que correspondem efectivamente a 30 minutos de 

aula, unicamente. Fiquei várias vezes com uma ligeira sensação que a aula 

não tinha sido suficientemente produtiva. De facto, nestas aulas, quando há 

perdas de tempo no seu início, por exemplo, devido ao tempo reduzido que os 

alunos têm para equipar ou melhor dizendo, devido ao tempo que demoram a 

equipar-se, a aula não é rentável. Desta forma, ao longo do ano lectivo, 

mantive uma luta permanente para diminuir estas perdas de tempo e aproveitar 

ao máximo o tempo atribuído à aula. Por outro lado, nas aulas de 90 minutos, 

que na verdade correspondem efectivamente a 70 minutos de aulas, o tempo 

de ensino pode ser utilizado mais racionalmente, sendo possível um volume e 

carga elevadas. Nestas, a eficácia sobre o organismo dos alunos acaba por ser 

mais significativa, pois têm oportunidade de repetir um maior número de vezes 

a tarefa proposta e, consequentemente, estão sujeitos a um maior e mais 

diversificado número de estímulos. 

Portanto, organizar o tempo de aula e dos próprios exercícios, 

principalmente, nas aulas de terça-feira, destacou-se como importante para 

assegurar o equilíbrio no tempo dedicado a cada exercício e, simultaneamente, 

alcançar os objectivos pretendidos, tentando sempre manter um nível elevado 

de motivação e exercitação. 

Reflexão nº7: Nesta aula, as minhas dificuldades começaram logo durante o 

planeamento da mesma. Não estando habituada à realidade das aulas de 

apenas 45’ preparei, inicialmente, um plano que, após esta aula, vi 

realmente que não tinha pés nem cabeça. Digo isto, no sentido em que a 

aula hoje tinha um exercício + jogo e o tempo revelou-se escasso para o 

que tinha previsto. Assim, no planeamento das próximas aulas terei que ter 

o cuidado de não querer dar muito e rápido, pois o fundamental é ensinar e 

para haver aprendizagem de habilidades motoras tem que haver tempo 

para essa aprendizagem, sendo estas melhor assimiladas através da 
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exercitação. Assim, concluí que exercícios novos ou com duração de 

apenas 5’ não devem ser utilizados nas aulas de um tempo lectivo. 

 

Concentração no essencial 

Consciente da época em que vivemos, em que o insucesso escolar, 

infelizmente, está bem presente na nossa sociedade, senti a necessidade de 

aumentar a qualidade e eficácia do ensino no tocante aos resultados. Neste 

contexto, concentrar a informação no essencial revelou-se uma tarefa 

fundamental para assegurar a aprendizagem dos alunos. Aqui residiu uma das 

minhas dificuldades, nomeadamente, no que respeita à especificidade e 

selecção das componentes críticas, definindo o que realmente era importante 

para cada situação de aprendizagem. Em todos os níveis de planeamento senti 

necessidade de reflectir profundamente a fim de me concentrar, unicamente, 

nos pontos fulcrais. Através destas reflexões, juntamente com o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos específicos e das competências didáctico-

metodológica tais como instrução, situações de aprendizagem e simplificação 

da matéria, pouco a pouco consegui colmatar esta dificuldade inicial.   

Já Bento (1987) exclama que os objectivos e matéria em demasia 

impedem uma boa atmosfera de aprendizagem activa. 

Reflexão nº13/14: O motivo pelo qual não o fiz foi com o intuito de não 

perder muito tempo, pois a aula já estava a acabar. Porém, debruçando-me 

sobre o assunto, vejo que por vezes é mais importante e pertinente corrigir a 

postura dos alunos, mesmo que isso implique perder tempo para a 

realização das restantes séries. Será mais produtivo fazer menos exercícios 

mas bem executados, contribuindo desta forma, para a aprendizagem. 

 

O inesperado/A tomada de decisão 

No momento real da realização prática da aula existe o inesperado, onde 

é frequentemente, necessária uma rápida adaptação às situações emergidas 

dele. Para colmatar as dificuldades sentidas na capacidade de adaptar e 

reajustar as situações previstas, utilizei a preparação minuciosa da aula, a 

antecipação mental daquilo que previa/esperava acontecer, o desenvolvimento 
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de uma bagagem mais ampla de exercícios possíveis, bem como o “sair da 

aula” para observar a turma na sua globalidade. Estas estratégias permitiram-

me lidar com as questões de reajuste, tarefa esta imprescindível em qualquer 

actuação do professor.   

Reflexão nº10/11: Nesta aula senti que não tive a capacidade de adaptar 

um exercício no que diz respeito à formação de grupos. Isto é, o exercício 

estava planeado para ser realizado a pares e quando me deparei com um 

aluno “a mais” não tive a sensibilidade para o colocar num grupo de três. 

Admito que centrei a minha atenção na organização pensada e não fui 

capaz de mudar no momento. Porém, considero que é fundamental saber 

adaptar o exercício consoante o número de alunos que comparecem à 

aula, e sabendo que esta é uma tarefa que, com certeza, irá acontecer 

com muita frequência terei que aperfeiçoar essa capacidade. 

Reflexão nº25/26: Aqui reside uma das minhas dificuldades: à importância 

de “sair fora da aula” e verificar que o exercício não está a decorrer da 

melhor forma, ou então que não é o mais indicado para aquele aluno, e ter 

a capacidade de adaptá-lo de forma a possibilitar uma melhoria na 

essência da dificuldade. A estratégia para colmatar, em parte, esta minha 

dificuldade, passará por desenvolver uma bagagem mais ampla de 

exercícios possíveis, permitindo-me estar mais confiante e segura para 

realizar alterações que não foram planeadas. O “sair da aula” será um 

comportamento que procurarei, igualmente melhorar, possibilitando-me 

uma visão global da turma, quer em relação à execução dos exercícios, 

quer em relação aos alunos fora da tarefa. 

Do inesperado surge a tomada de decisões. De facto, as nossas funções 

de educadores e formadores são colocadas à prova em qualquer altura, em 

qualquer minuto da aula, dada a imprevisibilidade que o ensino suporta. 

Durante a aula (e não só) o professor tem que tomar, continuamente, decisões 

a vários níveis e nos diferentes domínios. É por isso, importante, aprimorar a 

sua capacidade de decidir rápido e bem, consoante a situação, de forma a 

assegurar sempre a eficácia e eficiência da sua actuação. 

Para um professor inexperiente, que é o meu caso, esta capacidade de 

reagir rápido à situação e tomar decisões o mais ajustadas possível, foi sendo 

progressivamente conquistada à medida que fui ganhando mais confiança nas 
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minhas competências e um maior à vontade na aula. Para tal, senti a 

necessidade de “deixar a capa de lado” e libertar-me do plano para poder 

atender as necessidades exigidas nos momentos inesperados surgidos em 

aula. Passei a colocar o plano no bolso e entendê-lo como uma espécie de 

guia dos objectivos e situações de aprendizagem pretendidas e, ainda, para 

contemplar os materiais e meios auxiliares facilitadores da prática dos alunos. 

Gradualmente, passou a ser utilizado como uma “cábula” que me auxiliava na 

formação de grupos, colocação do material, transição de exercícios, 

organização da turma, ou seja, em tarefas de gestão complementares à aula. 

Nesta altura, estava mais apta para agir e lidar com novas situações, no 

sentido de resolver imprevistos estruturais e comportamentais emergidos.  

Importa ainda realçar que para um professor tomar decisões eficazes, 

não basta estar liberto e disponível para actuar, mas também e, 

fundamentalmente, deve ser portador de um bom conhecimento do conteúdo, 

de estratégias e percepção do ensino que ele próprio foi desenvolvendo ao 

longo da sua carreira.  

Em suma, os vários níveis e meios de planificação do ensino devem ser 

entendidos com uma concretização detalhada de numerosas decisões que 

permitem a coordenação entre os objectivos, matéria e métodos, e que devem 

ser, sistematicamente, acompanhadas de uma profunda reflexão na acção e 

sobre a acção. 

 

4.1.2.6- A importância da reflexão 

 “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (Freire, 2007). 

A reflexão após a aula ou de qualquer outra tarefa decorrida no EP 

(caracterização da turma, balanço final das UD, actividades desportivas 

desenvolvidas pelo grupo de EF da escola, entre outros) permitiram-me uma 

melhor compreensão de todos os agentes que interferiam no meu 

desempenho, no aperfeiçoamento das minhas competências e, ainda, na 

relação com os alunos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Das 

numerosas reflexões pensadas e redigidas no papel, todas elas, de uma forma 
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ou de outra, revelaram-se enriquecedoras para a prática seguinte. Nestas, a 

metodologia adoptada consistiu, essencialmente, em averiguar os aspectos 

positivos e os menos conseguidos, lançando estratégias viáveis para os 

problemas e desafios emergidos, a serem aplicadas numa nova oportunidade. 

Ideia que surge nas seguintes reflexões.  

Reflexão nº25/26: Por fim, relativamente à condição física, terei que arranjar 

uma estratégia para melhorar a supervisão dos exercícios a fim de 

salvaguardar que todos realizam o que é pedido. A minha ideia será dispor 

todos os alunos à minha frente sobre uma linha, por exemplo, sendo que os 

elementos ditos mais preguiçosos se colocarão junto de mim para 

possibilitar um controlo mais cerrado. Os exercícios serão efectuados 

segundo a minha contagem e quem não cumprir ficará no final da aula para 

a sua realização. 

Reflexão nº28/29: O primeiro reparo que tenho a fazer é referente à 

melhoria da condição física, pois através da estratégia utilizada fiquei com 

uma ideia bem mais perceptível dos alunos que realizam os exercícios 

sendo supervisionada de uma forma mais controlada, pelo que será uma 

estratégia a manter nas próximas aulas. 

Nota: a abordagem da condição física desta forma específica apenas foi 

realizada nas aulas de 90 minutos, daí o intervalo de tempo entre estas duas 

reflexões. 

 

Consequentemente, acredito que as reflexões contribuíram para o 

incremente de competência didáctica e metodológica, fornecendo-me mais 

garantias e certezas aquando da minha actuação.  

Zeichner (1993) afirma que acção reflexiva é um processo que envolve 

mais do que a solução lógica e racional para os problemas, evocando ainda 

sentimentos de intuição, paixão e emoção. Não pode e não deve ser entendida, 

unicamente, como um conjunto de regras ou técnicas que possam ser 

ensinadas aos docentes como receituário para qualquer situação acontecida. 

No dia-a-dia, a intervenção do professor confronta-se com uma enorme 

variedade de sujeitos (por vezes em contextos distintos), e de acordo com 

estes planeia a sua acção e instrução. Segundo Schon (1993) cit. por Alarcão 
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(1996) os bons profissionais demonstram uma determinada competência e 

sensibilidade artística no que respeita ao saber-fazer. No que se refere ao 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, este autor refere os 

seguintes conceitos: o conhecimento na acção (conjunto de conhecimentos, 

estratégias e crenças a que recorrem) a reflexão na acção (refere-se à reflexão 

no decurso da acção, reformulando o que fazemos no momento de realização) 

a reflexão sobre a acção (reporta-se à análise da acção em retrospectiva, 

através de uma reconstrução mental da mesma) e por último a reflexão sobre a 

reflexão na acção (que possibilitará ao professor reformular as suas acções, 

descobrir novas soluções para os problemas e delinear acções futuras).   

No início do EP, confesso que considerava a reflexão a parte 

“maçadora” do pós-aula, contudo, rapidamente percebi a importância e 

pertinência desta tarefa e, sobretudo, desta indispensável forma de conduzir o 

exercício da profissão docente. Hoje, afirmo que a reflexão ajudou-me de um 

modo avassalador a todos os níveis. Facultou-me variadíssimas oportunidades 

para me conhecer melhor no que concerne ao modo de actuar (características, 

“tiques”, vícios, etc.), para avaliar o meu trabalho enquanto professora 

principiante e, principalmente, para modificar a minha genuína e inexperiente 

actuação junto da diversidade dos alunos, rumo a uma prestação eficaz. 

Talvez por possuir esta ideia absurda acerca da reflexão, inicialmente, 

as minhas reflexões (escritas) passavam por ser mais descritivas e avaliativas 

das situações de aprendizagem utilizadas e do comportamento dos alunos. 

Porém, com a supervisão atenta e minuciosa da PC, bem como da sua ajuda 

dia após dia, consegui “dar o salto” e apresentar uma actividade reflexiva crítica 

e estratégica concernente à minha intervenção, instrução, planeamento e 

aprendizagem dos alunos. Procurei deixar o visível de lado e centrar-me nos 

pormenores e pontos críticos da aula, nomeadamente, nos aspectos que 

contribuíam para a melhoria da minha acção inerentes às necessidades dos 

alunos. Como todo o meu percurso, posso dizer que também a minha 

capacidade de reflectir foi evoluindo de acordo com a percepção e 

entendimento que ia adquirindo, passando a elaborar, segundo a PC 

documentos na escala do “muito bom” e, por vezes, “excelente”. 
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 Mais importante que as respostas, foram sem dúvida, as questões 

pertinente emergidas nas reflexões, principalmente, nos momentos de reflexão 

com os meus colegas estagiários e PC. Estas fizeram-me crescer, obrigaram-

me a pensar e, consequentemente, despertaram em mim o desejo pela busca 

de uma explicação concreta e sustentada. Senti, assim, a necessidade de 

investigar e compreender as acções e muitas da ideias debatidas. Foi, 

precisamente, através desta análise de situações em grupo que tomei muitas 

decisões acerca das acções a desenvolver na aula. 

Reflexão nº65/66: Aquando da reflexão conjunta com o núcleo de estágio 

e professora cooperante, levantou-se um debate pertinente no que diz 

respeito ao ensino das habilidades motoras tácticas no futsal, 

nomeadamente na escolha dos comportamentos a privilegiar na defesa. 

(…) De facto estas reflexões em grupo revelam-se de extrema riqueza 

para nós enquanto estudantes-estagiários, em busca do caminho certo, 

assim como para qualquer docente preocupado, empenhado e interessado 

na sua própria melhoria. Fazem-nos pensar e repensar a nossa actuação, 

os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação e contribuem, 

igualmente, para a compreensão da nossa prática. Segundo António 

Nóvoa (2001), [“a experiência é muito importante, mas a experiência de 

cada um, só se transforma em conhecimento através desta análise 

sistemática das práticas. Uma análise que é uma análise individual, mas 

que é também colectiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas e em 

situações de formação”]. 

Ora, para um ensino eficiente é necessário que o professor possua o 

hábito de se questionar acerca do exercício da sua actividade, desenvolvendo 

reflexões estratégicas e balizadoras da acção durante todo um ano escolar. 

Segundo Bento (1987), “o professor não deve deixar cair as suas reflexões nas 

malhas de uma qualquer tecnologia, nas roupagens de um qualquer 

esquematismo e formalismo cientificistas, por mais atraente que seja a oferta, 

por mais miraculosa e “desinteressada” que pareça a receita”. Para além da 

reflexão, o professor deve ser capaz de comunicar eficazmente com os alunos. 
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4.1.3- O papel da comunicação no processo de ensino -aprendizagem 

Estamos imersos num oceano de Comunicação, e não se vive 

um instante fora dele (Penteado, 1980). 

A comunicação humana nasceu, provavelmente de uma necessidade 

que se fez sentir desde os mais primitivos estágios da Civilização. O Homo 

sapiens, na sua luta pela existência, rapidamente precisou de desenvolver 

estratégias de comunicação para se defender dos ataques dos animais 

selvagens. Inicialmente usou gestos, sons e desenhos, e só depois surge a voz 

(palavras). Segundo Gilbert Highet cit. por Penteado (1980), não existe uma só 

actividade humana que não seja afectada ou que não possa ser promovida, 

através da comunicação. 

Com a entrada no EP percebi que, ao professor não basta possuir o 

domínio de um largo e exigente leque de conhecimentos, deve igualmente, 

saber comunicar com o aluno e com a turma. Um professor pode ser um bom 

teórico e desfrutar de um conhecimento profundo da matéria, mas de nada lhe 

servirá este conhecimento se não souber comunicar e transmitir a informação 

de forma adequada ao aluno. A comunicação humana é, assim, um processo 

que exige uma interacção pessoal e, simultaneamente, a transferência de 

informações de um ou mais sujeitos (emissores) para outros sujeitos 

(receptores).  

É usual verificarem-se conflitos entre os seres humanos, devido à falta 

de discurso ou, pior ainda, devido aos erros de comunicação, tal como se 

comprova diariamente através da comunicação social (media). Na mesma linha 

de pensamento, o professor sofrerá consequências indesejáveis (errada 

interpretação por parte do aluno, erros na aprendizagem, incompreensão das 

tarefas da aula, aprendizagem incompleta, desmotivação dos alunos, 

desinteresse na aula, etc.) se não privilegiar uma comunicação simples, clara e 

objectiva ajustada às particularidades do envolvimento da prática. Daí a sua 

importância aqui destacada.  

É impossível não concordar com Breton (1997), quando diz que “a 

modernidade transforma o homem em lugar de trânsito destinado a receber 
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uma mensagem infinita”. A nossa acção enquanto pedagogos é, assim, 

estabelecida através da comunicação e interacção com os nossos educandos. 

A linguagem e o vocabulário utilizados são aspectos que teremos de ter 

sempre presentes no nosso discurso.  

Portanto, o modo como o docente se expressa é considerado um ponto 

crucial no desenvolvimento de um clima propiciador de aprendizagem, pelo que 

deve adaptar a sua instrução ao contexto. 

 

4.1.3.1- Características da instrução num ambiente escolar 7º ano. 

Une des particularités du langage humain est que cet 

apprentissage n’est jamais terminé et que la convention peut 

être remise en cause et modifiée à chaque échange verbal 

(Robert Escarpit, 1978). 

A afirmação acima apresentada por Escarpit (1978) refere que uma das 

particularidades da linguagem humana reside no facto de se tratar de uma 

aprendizagem que nunca tem fim, onde a sua convenção pode ser contestada 

e modificada a cada troca verbal. Da afirmação pretendo realçar a necessidade 

de adaptação da linguagem bastando, para isso, alterar-se o contexto ou os 

sujeitos envolvidos. 

No início do ano, quando fui informada que iria leccionar o 7º ano de 

escolaridade, as primeiras ideias surgidas foram: “fase rebelde da 

adolescência”, “fase de instabilidade psíquica e comportamental”. Encarei 

desde logo, este escalão etário como um desafio, pois sabia de antemão 

algumas das suas características. O 7º de escolaridade é normalmente 

constituído por alunos com idades compreendidas entre os 12 e13 anos, pelo 

que a falta de concentração e desatenção dos alunos seria um ponto que me 

iria dar “dores de cabeça”. Associada a esta, viria a minha instrução 

atrapalhada aquando da quebra do raciocínio. 

Reflexão nº10/11: Porém, a minha grande dificuldade reside na instrução do 

exercício e nesta aula, mais uma vez senti que o meu raciocínio estava 

confuso e pouco sintetizado devido às desatenções dos alunos que 

consequentemente me distraiam durante a explicação do exercício. (…) 
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Para além disso, certificar-me que, no momento da instrução, os alunos 

estão posicionados de modo a não atrapalhar/interromper o meu raciocínio, 

bem como possíveis objectos que levam à distracção, nomeadamente, as 

bolas, cones (material). 

Os alunos apresentavam, assim, grandes dificuldades em 

permanecerem quietos, atentos e consequentemente, perceberem o que lhes 

era dito. A falta de concentração destes repercutia-se num maior dispêndio de 

tempo para transmitir a informação do que era previsto, interferindo 

posteriormente, na gestão da aula. Realço que esta desatenção por parte de 

determinados alunos é também explicada pela falta de envolvimento e 

empenho que evidenciam, para além das características especiais que certos 

elementos apresentavam (défice cognitivo, dificuldades na aprendizagem das 

diversas disciplinas). Mas, se por um lado havia alunos que não compreendiam 

aquilo que era pretendido, outros, pelo contrário, apreendiam os pressupostos 

de execução da tarefa, conseguindo transferi-los para a prática. 

Muitas vezes, culpei-me por não conseguir cativar os alunos com o meu 

discurso, o que lhes dava azo para a imaginação divagar e permanecerem 

entretidos com outra coisa qualquer. Trabalhei no sentido de melhorar as 

características da voz e, principalmente, a estrutura do meu discurso (hesitação 

nas palavras e repetição de sinónimos) de modo a atrair a atenção da classe. 

Reflexão nº7: Durante a aula, senti, de certa forma, que a minha instrução 

não estava a chegar aos alunos. Isto é, a minha comunicação para com 

eles não estava a resultar, devido talvez, ao facto de me manter sempre no 

mesmo registo vocal, mesmo volume de voz e hesitar nas palavras 

utilizadas, ou seja, não dando ênfase àquilo que realmente pretendia. Terei, 

assim, que aprimorar o meu discurso no sentido de melhorar a construção 

frásica e atribuir-lhe objectividade.   

 

De facto, tal como tenho vindo a demonstrar, a cada dificuldade surgida 

procurei encontrar estratégias com o intuito de melhorar e evoluir. Em relação à 

instrução, as principais dificuldades estiveram na forma e nas técnicas de 

transmissão. Debrucei-me sobre as possíveis técnicas de instrução com o 

intuito de me auxiliar nos momentos de transmissão de informações e na 
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posterior aplicação prática dessas mesmas instruções de forma eficaz. Neste 

sentido, manter os alunos concentrados durante as explicações mostrou-se 

como um cuidado necessário e imprescindível em todas as aulas.  

Uma das estratégias encontradas para aprimorar o meu discurso foi a 

utilização do quadro para a explicação da matéria, exposição dos grupos de 

trabalho, organização e esclarecimento das situações de aprendizagem e a 

utilização de recursos didácticos visuais, tais como o retroprojector para as 

projecções de vídeos, sequência de fotografias, esquemas, PowerPoint, etc. 

Quer o quadro, quer os recursos visuais utilizados ao longo das aulas, 

revelaram-se importantíssimos, contribuindo para cativar a atenção e interesse 

dos alunos mais distraídos em momentos cruciais de instrução e apreensão da 

matéria. Constituíram-se portanto, numa valente ajuda! 

Reflexão nº8/9: A estratégia que encontrei para melhorar a minha 

instrução/explicação foi utilizar o quadro como auxiliar. Penso que se 

revelou produtivo dado que os alunos demonstraram ter percebido em que 

consistia o jogo.  

Reflexão nº34/35: Apesar de sentir que transmiti a história do Voleibol de 

uma forma breve notei que a turma estava bastante interessada, pelo que 

as imagens (PowerPoint) e o reduzido texto dos seus diapositivos 

resultaram de forma positiva. De facto, estava convicta que esta forma de 

transmissão da história seria a mais apropriada, mas uma vez que durante a 

leccionação do Basquetebol não me foi possível averiguar a viabilidade 

desta estratégia, a minha percepção mantinha-se instável, pois este método 

poderia suscitar na turma agitação e conversas laterais (devido às imagens 

e possível emersão de comentários), o que não se verificou. 

 

Para manter os alunos atentos, tive ainda que concentrar a informação 

no essencial através de selecção de palavras-chave que permitissem diminuir 

os tempos de informação, identificar rapidamente os estímulos relevantes e 

promover o entendimento da resposta motora por parte dos alunos. 

Simultaneamente, procurei utilizar uma linguagem clara e concisa, mas 

fazendo sempre uso da terminologia específica da modalidade em causa. Na 

preparação e posterior apresentação das tarefas, foi fundamental seleccionar a 

informação significativa, organizar essa informação (mentalmente ou 
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imageticamente) e só depois transmiti-la ao aluno. Sempre que possível optei 

por decompor os conteúdos ou a informação do exercício em partes 

transmitindo-os de acordo com a progressão dos alunos, assim como, 

privilegiei o uso da demonstração aquando de uma nova habilidade, sendo esta 

realizada por mim ou utilizando um ou mais alunos consoante a habilidade 

motora aberta5 ou fechada6 e/ou colectiva ou individual. Neste sentido, 

transmitir informação reduzida no primeiro contacto dos alunos com a tarefa, 

permitiu-me rentabilizar o tempo necessário para a apresentação da própria. 

Utilizar uma demonstração perfeita e completa do movimento foi, igualmente, 

uma estratégia que me permitiu colmatar esta dificuldade sentidas na instrução. 

Reflexão nº8/9: Ainda quanto à minha instrução, tentei melhorá-la num 

exercício utilizando em conjunto a demonstração do mesmo com alguns 

alunos, o que me pareceu ter suscitado resultados pois a maioria percebera 

a sua movimentação/objectivo. Porém, esta demonstração deve estar 

sempre contextualizadas. Os minutos dispendidos para uma boa 

demonstração não podem ser vistos como tempo perdido, mas sim como 

tempo ganho. Já diz o ditado, “mais vale uma imagem do que mil palavras”. 

Reflexão nº10/11: A fim de combater esta dificuldade deverei centrar a 

instrução naquilo que é fundamental e deixar o menos importante para 

transmitir parcialmente de grupo em grupo. Ou seja, ir acrescentando a 

informação em cada grupo. Portanto, tenho que aprender a seleccionar 

mentalmente apenas a informação que é realmente necessária para iniciar 

um exercício e, posteriormente, em cada grupo ir revelando quais as 

possibilidades/alternativas para uma e outra situação. 

 

Assim, apesar das diferentes técnicas e estratégias, o importante é 

transmitir a informação de forma calma, organizada, tranquila, mas 

simultaneamente, entusiasmante. Devemos instruir no sentido de facilitar ao 

aluno a recepção da mensagem e não promover oportunidades para as 

distracções e comportamentos disruptivos. 

 

_______________________________ 
5
Habilidade motora aberta – executada num ambiente variável e imprevisível (Vasconcelos, 2008) 

6
Habilidade motora fechada – executada num ambiente estável e previsível (Vasconcelos, 2008) 
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4.1.4- Contributo de um bom controlo da turma para o 

desenvolvimento da aula. 

“Para que a indisciplina não brote quase por geração 

espontânea, é útil que o professor tenha bem presente a 

importância dos aspectos relacionais com os seus alunos. Se o 

professor continuar a valorizar apenas a sua função de 

instrução (transmitir conhecimentos), é mais provável que os 

conflitos disciplinares apareçam” (Sampaio, 1997) 

Fazendo aqui um pequeno parêntese, julgo que qualquer professor se 

recorda da sua primeira aula, da sua primeira turma ou do primeiro contacto 

com os alunos. Embora já perto do final do ano lectivo, recordo-me como se de 

ontem se tratasse. Lembro-me com precisão do local que cada aluno ocupava 

no balneário das raparigas escolhido para a primeira aula, naquela manhã de 

terça-feira. E como poderia esquecer as expressões entusiasmadas e agitadas 

dos alunos por se tratar de uma “professora-estagiária bonita” segundo eles. 

Acredito que estas imagens ficarão gravadas durante longos anos na minha 

memória. Mas, mais do que estas imagens, tenho bem presente, aquele 

friozinho na barriga no dia e horas precedentes à minha apresentação à turma. 

Recordo-me com nostalgia, daquele primeiro trajecto até à escola, alheia ao 

trânsito, mergulhada unicamente nas palavras que haveria de dizer, afinal de 

contas, esta iria ser a primeira conversa com os meus alunos, o primeiro 

contacto. Temia que o nervosismo me fizesse tropeçar nas próprias palavras. A 

verdade é que chegado o tão esperado momento deixei que o meu coração 

conduzisse esta conversa, pelo que posso dizer que tivemos 45 minutos numa 

agradável troca de informações, porém ligeiramente agitada. 

  

Desde cedo temi que, pelo facto de me apresentar como “professora-

estagiária”, os alunos olhassem para mim de modo diferente, pouco receptivos 

quanto à minha credibilidade, ou seja, que o meu trabalhado fosse encarado 

com alguma leviandade. Neste sentido, a minha preocupação centrou-se desde 

logo no controlo da situação, dos alunos e da turma, conquistando pouco a 

pouco a sua confiança. Sabia que uma postura “mole”, demasiado 

descontraída e indiferente por se tratar das primeiras aulas, poderia pôr em 
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causa o restante ano lectivo, pelo que senti a necessidade de me impor. 

Importa salientar que não se tratou de uma autoridade imposta de um momento 

para o outro, mas antes uma autoridade conquistada, aceite e respeitada aula 

após aula.  

O facto da PC me ter colocado sozinha no terreno na primeira aula e ao 

longo do ano apenas marcar presença, permitiu duas coisas importantíssimas: 

consciencializar-me que a responsabilidade do tudo que acontecia na aula e 

com os alunos seria inteiramente minha, e ainda, permitiu que os alunos me 

encarassem como a “professora principal” da turma e não contrariamente ao 

que afirma o próprio director da escola. Tenho plena consciência que esta 

atitude da PC contribuiu para que conseguisse conquistar os meus alunos num 

contexto real da prática, e hoje consiga ser enunciada como “a nossa 

professora de EF”. Aqui fica o meu sincero agradecimento.  

Daquele primeiro contacto com a turma “agitada” pude retirar ilações 

pertinentes que me possibilitaram guiar de forma eficaz todo o processo de 

interacção e construir com os alunos uma relação saudável, agradável e 

sobretudo de respeito mútuo. 

Reflexão nº1: (…) estava mentalmente preparada para que não encontrasse 

uma turma fácil. Assim, após este primeiro contacto com os diversos 

elementos da turma, constatei que as minhas suposições estavam, à priori, 

correctas, uma vez que a turma demonstrou ter alunos com uma 

personalidade ainda muito imatura (principalmente alguns rapazes), 

obrigando-me desde logo a marcar território. Acredito que esta turma será 

um grande desafio, o que apesar dos meus receios, me motivarão para 

ultrapassar e vencer os mesmos. 

 

Através desta curta mas enriquecedora experiência que o EP me 

proporcionou, aliada às diversas “conversas de café” com os meus colegas 

estagiários, nomeadamente de outras escolas, compreendi que o processo de 

interacção entre professor-aluno na sala de aula (mas fora dela também) se 

não for bem conduzido desde o primeiro momento, acabará por descarrilar a 

qualquer altura. Neste sentido, confesso que numa primeira fase de realização 

do processo de ensino-aprendizagem, preocupei-me essencialmente, em 
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controlar de forma eficaz toda a turma antes de me debruçar sobre o alcance 

do sucesso motor dos alunos. 

Para conquistar um controlo efectivo da aula, senti a necessidade de 

desenvolver metodologias promotoras de um ensino supervisionado, seguro, 

tranquilo, disciplinado, ordeiro, etc., pelo que o estabelecimento de rotinas, 

regras de segurança, formação dos grupos de trabalho e tarefas para os alunos 

que não realizavam aula revelaram-se, desta forma, imprescindíveis para todo 

este processo. De facto, para alcançar o êxito comportamental e uma boa 

dinâmica nas diversas aulas, foi fundamental o estabelecimento destas regras 

de segurança e rotinas a cada início de uma nova UD, pois de acordo com as 

características da modalidade estas iam sendo reajustadas ou mesmo surgindo 

novas rotinas. Outras mantiveram-se durante todo o ano. Tenho consciência 

que estas se revelaram fulcrais para controlar vários pormenores da aula e o 

processo de ensino-aprendizagem. Tendo em consideração algumas das 

características dos meus alunos (agitados, distraídos, rebeldes, imaturos), sem 

este procedimento a cada UD, dificilmente teria conseguido promover aulas 

dinâmicas, organizadas, divertidas, seguras e controladas. Nesta última, refiro-

me especificamente ao material e momentos de instrução, tal como expressam 

os excertos das reflexões abaixo. 

Reflexão nº10/11: Salienta-se que as falhas nas rotinas contribuíram para 

que a aula não corresse da melhor forma, obrigando-me a “ralhar” e 

interromper várias vezes o meu discurso, o que significa que terei que 

reforçar e, mesmo, acrescentar rotinas relativas ao material, como por 

exemplo, a um apito todos ficam parados nos locais e bola debaixo do 

braço, 2 apitos colocam-se alinhados à minha frente e bola nos meus pés 

(demonstração). 

Reflexão nº43: Por fim, saliento uma das rotinas implementadas: 1 apito 

pousar a raquete no chão e ouvir; 2 apitos, junta perto da professora e 

material pousado no chão. 

Reflexão nº70/71: julgo que as rotinas revelaram-se de extrema importância 

para que a dinâmica da jornada resultasse de uma forma bastante positiva. 

 

De forma a possuir um controlo à distância dos alunos que não 

realizavam aula, uma vez que estes eram obrigados a permanecer nas 
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bancadas (regras da escola para quem não faz aula de EF), preocupei-me em 

desenvolver para cada UD uma tarefa alternativa para estes alunos, que 

estivesse igualmente relacionada com a matéria que os colegas exercitavam. 

Inicialmente a turma era constituída por alunos pouco envolvidos e 

empenhados, pelo que frequentemente inventavam desculpas para não trazer 

o material desportivo. Apercebendo-me deste factor, em vez de lhes fornecer 

uma simples ficha de observação, elaborei fichas de trabalho que os obrigasse 

a pesquisar e a reflectir. Conhecendo a predisposição dos meus alunos para o 

“pensar”, sabia que de alguma forma esta iria suscitar uma mudança. E de 

facto, rapidamente deixei de ter alunos “dispensados”. 

Reflexão nº19/20: Apesar de considerar que os alunos dispensados 

estiveram bastante envolvidos, em determinados momentos nas aulas 

(tarefas de alisamento da areia, marcação da pontuação, etc.), vou elaborar 

uma ficha de trabalho centrada nos objectivos de cada aula para estes 

preencherem. Talvez esta ficha contribua de forma positiva, minimizando a 

motivação para ficarem a assistir às aulas em vez de participar.  

Reflexão nº22/23: Para minha grande surpresa e satisfação, nesta aula, 

todos os alunos apresentaram-se devidamente equipados e predispostos 

para a prática. Agora pergunto-me, será que a ficha de trabalho para 

dispensados contribuiu para que esta situação se proporcionasse? Estou 

convicta que esta não foi a principal causa, porém poderá realmente ter 

influenciado em parte um ou outro aluno na sua decisão. 

 

Do convívio com a turma, rapidamente me apercebi das principais 

características de cada aluno, das suas tendências comportamentais e, 

portanto, quais os alunos que deveriam obrigatoriamente ficar separados na 

aula a fim de evitar as distracções, a brincadeira, e sobretudo, os desacatos. 

Sabendo do temperamento do aluno “especial” (mal educado, delinquente, 

incerto) e de outros alunos mais imaturos, sem capacidade de aceitar o erro do 

colega e impacientes, a formação dos grupos de trabalho (por níveis ou não) 

esteve sempre a meu cargo. Responsabilizei-me, consequentemente, pelas 

discordâncias de alguns elementos, pois como sabemos, nunca conseguimos 

agradar a todos. Assim, em todas as aulas procedi à formação de grupos 

mesmo em modalidade individuais (Badminton, por exemplo), baseando-me 
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nos critérios pré-estabelecidos ao nível das habilidades motoras (nível de 

ensino), mas tendo em atenção as questões comportamentais. Saliento, ainda, 

a questão da equidade na competição dado que esta esteve presente um 

grande número de vezes ao longo das diversas aulas. Em determinadas 

modalidades, aquando da mistura dos níveis de desempenho, preocupei-me 

em juntar os alunos mais dotados e, simultaneamente, 

pacientes/compreensivos com os alunos que apresentavam maiores 

dificuldades, pois sabia que os primeiros iriam cooperar na aprendizagem 

destes últimos, ajudando-os a progredir. Por outro lado, sempre tive o cuidado 

de separar os alunos mais conflituosos mesmo que num dado momento se 

mostrassem os melhores amigos, pois sabia que a qualquer momento esta 

amizade poderia “descambar”.  

Estas estratégias utilizadas nas aulas permitiram-me gerir com maior 

tranquilidade os comportamentos adoptados (salvo raras excepções). Acredito 

que sem o estabelecimento destes pequenos detalhes teria sido bem mais 

complexo manter os alunos disciplinados nas minhas aulas. Segundo Santos 

(2009), “a intervenção disciplinar de carácter preventivo, concebida como a 

competência que permite compreender e neutralizar as causas dos 

comportamentos de indisciplina na sala de aula, é, pela sua complexidade, 

uma das facetas mais exigentes da actividade docente.” Portanto, estas 

metodologias preventivas revelaram-se importantes auxílios no controlo da 

turma, destacando, ainda à adopção de uma postura firme, eficaz e afectiva de 

acordo com o momento e o aluno em causa. 

 

4.1.4.1 – A afectividade do professor: postura da a ula 

“A afectividade é concebida como um sentimento, um estado e 

uma acção que se transformam em expressões humanas, 

como o amor, ternura, respeito, aceitação e afeição entre 

pessoas” (Ribeiro, 2006). 

Recordo-me de naquela primeira conversa no balneário deixar bem claro 

quais as minhas intenções para o presente ano lectivo. Fi-los perceber que o 

meu grande objectivo para os meses seguintes consistia em criar um clima 
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óptimo de aprendizagem com o intuito de construir uma boa relação com cada 

um deles. Não pretendia ser apenas a professora de EF, mas que vissem em 

mim uma pessoa com quem poderiam contar, desabafar, conversar e porque 

não, brincar. Esperava desenvolver uma relação positiva, de aprendizagem 

recíproca, num ambiente agradável, motivador, desafiante e entusiasmante, 

mas sempre tendo na sua base um respeito sincero e mútuo. Ficou bem claro 

que sem este último e sem a questão da “boa educação” a minha postura seria 

completamente distinta da que desejava e que certamente eles esperariam 

encontrar.  

Tendo em conta este objectivo inicial aliado às conversas com a PC 

acerca da turma, bem como das informações obtidas nas reuniões de 

Concelho de Turma, a nível pessoal, uma das minhas maiores preocupações 

consistiu em desfazer-me daquela imagem assustadora da turma, de alunos 

mal comportados, barulhentos, incapazes de aprender e mal-educados que, 

sistematicamente, ia ouvindo dos professores das outras áreas disciplinares. 

Foi meu objectivo torná-los uns alunos ditos normais, com características 

próprias da sua idade.  

Na minha aula, posso dizer que foi precisamente o que sucedeu. Tenho 

alunos agitados, faladores, distraídos, que chutam de vez em quando a bola 

sem autorização, mas não tenho problemas de indisciplina e faltas de respeito 

como tantos outros professores reclamam. Talvez aqui o segredo esteja no 

cuidado que tive em desenvolver desde o início do ano lectivo uma relação de 

afectividade, carinho e compreensão com os meus alunos. 

Neste sentido, acredito que o modo como o professor e o aluno se 

relacionam e interagem condiciona não só todo o processo de ensino-

aprendizagem como tem implicações directas na prática e no ensino. A 

experiência de um professor revela-se fulcral para desenvolver uma bagagem 

que lhe permita agir e lidar com os diversos grupos de alunos possuidores das 

mais distintas características. 

Através do dicionário percebemos que ao termo afectividade é-lhe 

atribuído uma diversidade de significados, pelo que poderá ser entendido como 
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uma palavra polissémica, isto é, voltada para sentimentos de paixão, amizade, 

amor, simpatia, dedicação e carinho expressos entre duas ou mais pessoas. 

No contexto escolar, as relações humanas são determinantes uma vez que os 

alunos se encontram numa fase crítica do seu desenvolvimento, sendo que 

estas relações afectivas poderão influenciar positiva ou negativamente a sua 

vida enquanto futuros seres humanos pertencentes a uma sociedade. 

Segundo Bento (1987), o ensino assenta numa base de interacção. A 

relação entre professor e aluno é uma estrutura necessária para que o ensino 

possa ser entendido como um projecto comum, de professor e alunos, 

contribuindo afincadamente para a formação da personalidade dos seus 

discípulos. É, assim, importante o professor compreender que o aluno constrói 

a sua personalidade e os seus traços característicos não só num plano 

cognitivo advindo das relações com o mundo que o rodeia (escola, casa, etc.), 

mas sobretudo do domínio afectivo, repleto de sentimentos e emoções que 

este lhe proporciona. 

Salienta-se, ainda, que o professor pode interagir com o aluno através 

de comportamentos verbais e não verbais, sendo que a dimensão afectiva 

está, inteiramente, associada ao comportamento verbal do professor 

(verbalizações positivas de incentivo, ajuda, feedback e elogio) e não verbal 

(postura de proximidade que consiste por exemplo nas deslocações do 

professor para junto dos alunos numa atitude de ajuda e postura de 

receptividade que pressupõe olhar e ouvir o aluno) (Amado et al., 2009). 

Desde o primeiro contacto com a turma percebi que aqueles 15 alunos 

apresentavam características bem distintas, pelo que a minha aproximação e, 

consequente, conquista de cada um teria que ser preparada de acordo com as 

suas particularidades. Junto de determinados elementos podia aproximar-me e 

manipulá-los, noutros casos, tive que começar pela linguagem calma, 

descontraída e informal. Aqui compreendi a importância da afectividade na 

relação pedagógica: professor-aluno. 
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4.1.4.2- Relação professor-aluno: sua importância 

Reflexão nº19/20: Não poderia terminar esta reflexão sem referenciar a 

minha postura na aula. Tenho consciência que apresento uma postura 

tensa e pouco descontraída na aula quando me dirijo à turma na sua 

totalidade, mas esta funciona como estratégia para conseguir manter o 

controlo do colectivo. Isto é, individualmente os alunos são bem 

comportados e atentos ao que digo, porém, quando se juntam, há sempre 

tendência para fazerem comentários acerca de tudo que é dito. Então, a 

minha estratégia passa por, individualmente, mostrar-me como uma 

professora “porreira” e até que brinca com os alunos mas, colectivamente, 

opto por colocar uma cara mais séria e não dar azo à brincadeira a fim de 

rentabilizar o tempo de aula. Com esta minha atitude sinto-me mais segura 

e mais confiante no que diz respeito ao controlo da turma. Devo admitir que 

esta postura advém do facto de pensar minuciosamente na aula e desejar 

que a aula corra da melhor forma, e também por ser uma característica que 

já faz parte da minha personalidade, isto é, gosto de ter tudo sobre controlo 

e alcançar as metas a que me proponho. 

Começo com esta reflexão propositadamente, pois nas primeiras 

observações das minhas aulas realizadas pelo núcleo de estágio, aquando dos 

momentos de análise em conjunto, sempre fizeram referência à minha postura, 

criticando o facto de parecer, por vezes fria e com uma cara demasiado séria 

perante a turma. Mas, como lhes expliquei, isto tudo não passou de uma 

estratégia para manter o controlo da turma, principalmente nas primeiras aulas.  

Realço a importância que o convívio com os alunos no intervalo, nas 

horas livres quando vinham ter comigo ao pavilhão, nos corredores quando nos 

cruzávamos inesperadamente, no refeitório, etc., todos estes minutos 

contribuíram para melhor conhecer os meus alunos, os seus problemas e 

dificuldades pessoais, gostos, ambições futuras, carácter, desejos, enfim, um 

conjunto de características que me permite hoje falar acerca de cada um. 

Evidentemente, não posso dizer que conheço todos os alunos da mesma 

forma, pois a empatia com uns é naturalmente maior do que com outros, 

simplesmente pelo facto de muitas vezes serem eles a procurar-me para trocar 

algumas palavras. Noutros casos, é o contrário, isto é, eu é que os “procuro”, 

dado que são muito reservados e introvertidos.  
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Voltando atrás, confesso que depois do dia de apresentação cheguei a 

supor que alguns alunos, em plena fase da adolescência, iriam procurar testar 

nas aulas os meus limites e pôr-me à prova. Desta forma, optei por adoptar em 

determinados momentos, a tal postura “rígida e diferente” daquilo que 

normalmente me caracteriza, como afirmavam os meus próprios colegas de 

estágio. Passo a explicar: tendo em conta o panorama das informações 

fornecidas aquando da primeira reunião de Concelho Pedagógico, juntamente 

com os primeiros contactos com a turma, decidi encarnar uma espécie de 

personagem (severa) nos momentos de abordagem colectiva, que me 

permitisse manter um controlo efectivo da turma. Por outro lado, em paralelo, 

nos momentos de abordagem pessoal/individual, apresentei-me eu própria 

(mais sorridente, mais afectiva, etc.). Com grande convicção afirmo que esta 

postura foi a chave para o sucesso da relação que desenvolvi com os meus 

alunos. Hoje sei que me conhecem e gostam de mim tal como eu sou ou, 

melhor dizendo, por ser como sou. 

De facto, uma das questões relacionadas com o contexto educativo que 

sempre procurei debater com os meus colegas que se encontram na mesma 

situação (EP) é a das relações Humanas. A relação pedagógica é concebida 

como uma das concretizações da relação educativa, pelo que nas palavras de 

Estrela (2002), consiste “no contacto interpessoal, professor-aluno que decorre 

no acto pedagógico.” No mesmo sentido, para Amado (2005) a relação 

pedagógica ocorre sempre que se “estabelece uma relação entre pelo menos 

dois seres humanos, em que um deles procura, de modo mais ou menos 

sistemático e intencional e nas mais diversas circunstancias, transmitir ao outro 

determinados conteúdos culturais (educar), desde os mais necessários à 

sobrevivência a outros que podem ser da ordem da fruição gratuita.” 

Numa conversa com alguns alunos, numa das tais horas livres, percebi 

que estes gostam da escola, essencialmente, pelo convívio e pelas amizades 

que possuem e não tanto pelas aulas e aprendizagens. Aqui compreendi que 

as relações de amizade têm um contributo significativo no sucesso educativo 

nos diversos momentos de cooperação exigidos nas aulas de EF. Na verdade, 

esta nossa disciplina pelo carácter prático que suporta, pelo contacto físico que 
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evoca, pela liberdade corporal que permite e pela possibilidade de superação, 

exige uma panóplia de comportamentos e capacidades. Para além disso, visa 

igualmente o desenvolvimento de um clima de convivência saudável e de bem-

estar. Um clima sócio-afectivo positivo entre os alunos mas, sobretudo, entre 

professores-alunos. 

Em concordância com tudo que referi ao longo desta temática, a relação 

que estabeleci com os meus alunos permitiu-me conquistá-los um a um, cada 

um a seu jeito, salientando que o respeito mútuo foi o maior de todos os aliados 

e embora por vezes tenha sido “beliscado”, nunca deixou de imperar. Acredito 

que os efeitos destas relações de afectividade, compreensão e confiança 

desenvolvidas com os alunos dentro e fora da aula, relevaram-se igualmente, 

importantes aliados na promoção de uma participação activa, voluntária, 

desejada, agradável e empenhada nas aulas. 

Senti-me por vezes uma gestora de conflitos e até mesmo uma 

psicóloga, isto porque na turma existem alunos carentes e desprotegidos 

necessitando de afecto, carinho e apoio que não recebem em casa. 

Infelizmente, ou felizmente, esta realidade escolar fez-me compreender que um 

professor é muito mais do que um simples transmissor da matéria e gestor da 

aula. Para além da importância da motivação dos alunos para a aula de EF, 

também a atenção sobre a gestão das relações Humanas se revela um 

aspecto imprescindível no contexto da aula e da Escola. 

 

4.1.5- A motivação 

“A motivação pode afectar a selecção, a intensidade e 

persistência de um comportamento individual, que no desporto 

pode, obviamente, ter um forte impacto na qualidade da 

performance do atleta” (Rêgo, 1995). 

 A motivação é um tema muito discutido nos nossos dias pela diversidade 

de factores a ela associada. Os profissionais da EF preocupam-se em 

investigar esta temática uma vez que se acredita que existe uma grande 

influência da motivação no alcance do sucesso educativo. Porém, não 
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podemos falar unicamente dos professores de EF, pois o mesmo acontece com 

outros profissionais. Por exemplo, o treinador quer manter os atletas motivados 

em treinar e evoluir, o fisioterapeuta quer motivar o seu paciente a continuar o 

tratamento de reabilitação, assim como, o nutricionista quer motivar o “obeso” a 

persistir com a dieta prescrita. Neste sentido, compreende-se a importância 

que a motivação encerra na vida dos vários profissionais e seus atletas, 

pacientes, discentes, etc. 

 Fonseca (1993) entende a motivação como um estado do organismo 

que depende da interacção de factores intrínsecos (pessoais), como a 

personalidade, e de factores extrínsecos (ambientais), tais como os contextos 

de realização de tarefas e influências externas. A nível psicológico, a motivação 

é um elemento imprescindível para vencer os obstáculos e barreiras que 

surgem ao longo dos processos de aprendizagem colocados pelo professor. 

Contribui, igualmente, para o alcance de objectivos pessoais que variam de 

indivíduo para indivíduo. Salienta-se que estes objectivos também diferem de 

acordo com o tempo. 

 

4.1.5.1- A motivação para a prática desportiva no c ontexto escolar                                                                                                                              

 No início do ano lectivo deparei-me com alunos pouco motivados para a 

prática desportiva, pelo que tinha sempre dois ou três alunos que não traziam 

equipamento necessário para a aula.  

Reflexão nº12: Nesta aula surgiu uma situação nova que solicitou a minha 

capacidade de rápida adaptação, isto porque, 6 alunos resolveram não 

fazer aula (…) 4 alunos nas bancadas (…). 

Reflexão nº15: uma vez que a turma estava reduzida a 12 elementos.  

 

  A sociedade actual demonstra que as novas gerações adoptam, cada 

vez mais, uma postura passiva não só perante a prática desportiva, mas 

também em relação à escola. De facto, vivemos uma crise de insucesso 

escolar, onde os alunos não estão motivados, nem evidenciam prazer em 

aprender. É sabido que o aluno está no centro da aprendizagem, pelo que a 
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sua postura e vontade condicionam as suas acções. Cabe, então, ao professor 

garantir e alterar essa mentalidade de indiferença. Deve preocupar-se em 

desenvolver e apresentar a matéria de ensino de forma apelativa e adaptada à 

realidade dos seus alunos.  

 Nesta linha de pensamento, é crucial que o professor de EF proporcione 

um ensino motivador que possibilite ao aluno construir uma aprendizagem 

eficaz, isto é, que lhe permita uma transferência do “Saber” para o “Saber-

Fazer”. Consciente que um envolvimento de forma activa e espontânea dos 

alunos é fundamental para uma benéfica consecução do processo de ensino-

aprendizagem, muitas vezes me culpabilizei pela falta de motivação dos meus 

alunos na aula. 

Reflexão nº18: Posso dizer que a aula correu bem mas o facto de haver, 

ultimamente, sempre alunos dispensados faz com que sinta desmotivação e 

desinteresse por parte deles e, consequentemente, uma certa desilusão 

quanto a mim, pois significa que não estou a conseguir motivá-los e 

desenvolver neles o gosto em participarem activamente nas aulas e não 

apenas como observadores. 

 

 Rapidamente passei a preocupar-me com outros aspectos da aula, 

nomeadamente no que concerne aos factores motivacionais. Lembro-me, 

perfeitamente, de me questionar acerca desta temática. Como desenvolver a 

motivação destes alunos que, constantemente, arranjam “desculpas” para 

estarem dispensados da aula? Como levá-los a trazer o equipamento 

necessário para a aula? Como motivá-los para a prática desportiva? Estas 

questões serviram de guião para formular estratégias durante o meu percurso. 

Percebi que embora a investigação apresente diversificadas formas de motivar 

o aluno, a postura e a atitude do professor são a base para a sua adesão 

espontânea. Durante a aula transmiti feedbacks de incentivo e de reforço de 

forma a superarem-se. Ainda hoje é usual ouvir os alunos queixarem-se 

“professora, não consigo fazer!” e posteriormente, ouvir “já consegui!”. 

Também, no final de muitas aulas, sem esquecer as conversas esporádicas de 

corredor, dialoguei com os alunos acerca do seu desempenho e evolução, 

motivando-os para serem assíduos. Assim, todos estes momentos contribuíram 
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para criar uma grande empatia com cada um deles e mostrar-lhes os 

benefícios de participar activamente na aula de EF. 

 Como complemento procurei ao máximo diversificar as situações de 

aprendizagem e tarefas alternativas. Acredito que a monotonia é um dos 

factores determinantes para a desmotivação. Neste sentido, é imprescindível 

que o professor se preocupe em apresentar novos exercícios e novos desafios 

que suscitem o interesse do aluno. Procurei desenvolver propostas de trabalho 

inovadoras e diversificar, sempre que possível, nas três partes constituintes da 

aula, utilizando para isso recursos e materiais diferenciados e apelativos.  

 Os desafios colectivos e/ou individuais foram outra estratégia que usei 

para envolver o aluno de forma activa no processo de ensino-aprendizagem e 

incrementar os índices de motivação. Saliento que os desafios propostos 

tiveram sempre em atenção as capacidades e diversidade dos alunos, de 

forma a facultar-lhes possibilidades de alcançar o sucesso. Neste contexto, 

segundo Bidutte (2001), “as actividades que requerem maior participação, ou 

seja, com mais movimentos, concentram maior número de motivos para 

aumentar o interesse e o estímulo do participante, além de despertar um 

sentimento de desafio”. 

 Todas estas estratégias foram formuladas com o intuito de cativar os 

alunos para as diferentes modalidades. A competição foi, ainda, uma das 

estratégias à qual recorri a fim de motivá-los. 

 

4.1.5.2-Contributo da competição na motivação 

“A competição desportiva é sob o ponto de vista psicológico um 

desafio voluntário às próprias capacidades, é um desejo de 

mostrar aos outros e principalmente a si de que se é capaz de 

ir mais alto, chegar mais longe ou ser mais forte do que o que 

já se foi. Aceitar este desafio é um pré-requisito para se 

competir.” (Graça & Matos, 1993) 

 Sendo eu uma desportista, a competição é para mim o “momento alto do 

treino” culminando com o jogo ao fim de semana. Digo isto porque são, de 

facto, estes momentos que me permitem a auto-superação e superação dos 
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outros, levando-me a vivenciar sentimentos inexplicáveis de bem-estar, de 

realização e de transcendência. Citando as palavras de Graça & Matos (1993) 

é para mim, um teste de qualidades, afirmação de possibilidades, superação 

dos outros e de si, bem como, da procura da excelência individual e colectiva 

(p. 532). 

 Centrando-me nos meus alunos, acredito que a competição seja, 

também para eles, o “momento alto da aula”. Esta fase da adolescência é 

conhecida pelas suas particularidades de irreverência e rebeldia onde muitos 

se tentam afirmar perante os seus pares. Neste contexto, com o intuito de 

"matar dois coelhos de uma cajadada”7 (motivação e superação) optei por 

implementar na aula situações que envolvessem a competição.  

 Foi precisamente na segunda modalidade leccionada (Salto em 

Comprimento) onde senti a necessidade de promover a competição, caso 

contrário, creio que teria metade da turma a assistir às aulas. 

Reflexão nº18: (…) tenho que arranjar uma estratégia para despertar o 

interesse e vontade em trazer o equipamento de EF para as aulas. A minha 

ideia é apelar mais à competição, premiando no final da aula o aluno mais 

empenhado, ou com a realização do melhor salto (distância alcançada), ou 

então, atribuir um prémio no final de cada período ao aluno que apresentar, 

nas grelhas de registo diário, a melhor nota relativa empenho/participação”  

 Numa das primeiras aulas, ouvi um aluno dizer ao outro: “saltei mais do 

que tu!” e esta afirmação fez-me pensar numa estratégia que apelasse à 

competitividade entre eles. Juntamente com o Núcleo de Estágio, decidimos 

criar bandas e bandeiras de pontuação. As primeiras foram colocadas na linha 

de chamada tendo em vista a precisão da chamada (mais próximo possível da 

linha), e as bandeiras de pontuação foram colocadas na lateral da caixa de 

areia com o intuito de medir a distância alcançada pelo salto. Importa salientar 

que as competições variaram de aula para aula. Na primeira, apenas foi tido 

em consideração a precisão, na segunda competiram quanto à distância e na 

terceira foi realizado o somatório da precisão com a distância. 

________________________________ 
7
Significa:  arrumar com proveito dois assuntos ao mesmo tempo; conseguir dois proveitos simultâneos, com uma só 

actuação. 
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 Nesta unidade, acredito que a competição individual, o colorido e os 

recursos materiais utilizados foram o segredo para a adesão dos alunos às 

aulas. Permitiu, assim, um incremento dos níveis de motivação e, consequente, 

aumento dos seus desempenhos, tal como refiro na seguinte reflexão: 

Reflexão final do UD de Salto em Comprimento pág. 5: Nesta unidade 

didáctica reparei em determinados aspectos pertinentes que contribuíram 

para o sucesso e eficácia da metodologia adoptada. Um deles foi a 

utilização das bandas e bandeiras de pontuação. De facto, reconheço que o 

colorido durante as aulas proporcionou uma motivação extra, assim como, a 

competição a ela associada contribui de forma positiva para aumentar o 

empenho e participação da maioria dos alunos. Portanto, posso afirmar que 

foi uma boa estratégia assumindo-se, talvez, como principal factor 

influenciador da qualidade, empenho e dedicação dos alunos. 

 

 Outro exemplo foi o recurso a torneios durante a leccionação da 

modalidade de Badminton. A continuidade atribuída à competição mostrou-se 

extremamente positiva, cativando o interesse e participação da turma, aula 

após aula. Para Graça & Matos (1993), “para haver competição, para que ela 

tenha um sentido genuíno é fundamental que haja incerteza quanto ao seu 

desenlace e para que o seu interesse perdure é ainda necessário que no 

próximo encontro tudo continue em aberto, que os que perderam hoje aspirem 

à vitória e os que venceram temam a derrota” (p. 532). O espírito competitivo 

revelou-se um óptimo factor para o desenvolvimento da motivação, mas 

sobretudo do rendimento. Porém, foi necessário manipular este factor, de 

forma a permitir desafios equilibrados e saudáveis, ajustados aos pares.  

 Gerir competições individuais e de grupos no seio da turma não é tarefa 

fácil. Tendo em conta as características dos meus alunos procurei criar 

situações saudáveis de confronto entre eles e, por vezes, comigo também. Os 

desafios com a professora foram, sem dúvida, os que suscitaram maior prazer, 

empenho e motivação. 

 Neste contexto, compreendi que a motivação estava, de facto, 

relacionada com as situações de aprendizagem propostas, mas igualmente, 

associada à minha relação com a turma. O conhecimento dos alunos, para 
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além de me possibilitar antever as situações de conflito, permitiu-me promover 

experiências adequadas a seus gostos, capazes de os motivar. 

 Considero que esta estratégia da competição foi muito importante, quer 

para combater a atitude passiva da minha turma perante a prática desportiva, 

quer para os motivar a trazer o equipamento para a aula. A aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva (MED) é um bom exemplo da variedade e 

competitividade desenvolvida ao longo da UD de Futsal. Julgo que o 

envolvimento de certos alunos e sua assiduidade foram fruto do cunho 

diferenciador que o modelo atribuiu às aulas. 

 

4.1.6- Aplicação do Modelo de Ensino: nova experiên cia 

“A escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de 

palmas, de alegria; precisa que se goste dela. O desporto pode 

contribuir para isso, com dias desportivos, com competições e 

torneios internos e externos, com pontos altos na vida escolar” 

(Bento, 1995). 

4.1.6.1- Introdução/contextualização 

 Quando o ano já ia a meio, fomos informados que poderíamos aplicar o 

Modelo de Educação Desportiva (MED) de Siedentop (1987) numa modalidade 

à nossa escolha. No 2º semestre do ano passado, através das didácticas, 

tivemos oportunidade de aplicar este modelo de ensino, quer numa modalidade 

colectiva (Basquetebol), quer numa modalidade individual (Atletismo). Uma vez 

que me identifico mais com os desportos colectivos, não hesitei em escolher a 

modalidade de Futsal para aplicar este “novo” modelo de ensino. Aliás, a 

opinião dentro do Núcleo de Estágio foi unânime, pelo que todos optámos por 

estender o tempo previsto para a UD de Futsal e, como tal, reajustar o 

planeamento anual elaborado no início do ano lectivo. 

 Olhando para os currículos escolares percebemos que os Jogos 

Desportivos Colectivos (JDC) ocupam uma grande percentagem das 

modalidades que eles integram. Para Graça (2008), os JDC destacam-se dos 

restantes desportos pelo interesse que despertam nos alunos, pelo seu valor 
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educativo, pela formação do ser humano a nível corporal, social, moral e 

cultural, e pelo seu potencial para enriquecer a vida de quem está ligado à 

prática dos jogos de prazer, de significado e sentimento de realização. Neste 

sentido, compreende-se que os JDC não só comportam objectivos 

relacionados com o desenvolvimento motor do Homem, como também 

promovem o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Tal como 

refere Mesquita (1992) afirmando que os JDC apresentam-se como um meio 

de formação por excelência, que permite o desenvolvimento de competências 

táctico-cognitivas, técnicas e sócio-afectivas. 

 Graça (2008), concorda que a prescrição dos Jogos Desportivos nos 

programas curriculares deve permanecer válida, no entanto, estes precisam de 

sofrer algumas adaptações e actualizações ao tempo em que se apresentam, 

uma vez que a sua leccionação na escola evidencia sinais de crise e de 

desafectação por parte de muitos professores e alunos. As UD apresentam-se 

de curta duração, onde se verifica, consequentemente, uma tendência para se 

repetir ao longo dos diversos anos de escolaridade, uma permanente 

introdução aos jogos desportivos, com reduzida progressão no tocante ao seu 

desenvolvimento e conteúdos, acabando mesmo por promover aulas 

monótonas e com nível de desafio limitado (Graça, 2003). Nesta linha de 

pensamento, verifica-se um crescente aumento da procura de abordagens 

alternativas, pelo que o ensino tradicional centrado no ensino das técnicas 

básicas do jogo, apresentadas de um modo descontextualizado, têm vindo a 

ficar para trás, surgindo novos modelos de ensino. Estes últimos mostram, 

essencialmente, preocupação em colocar o aluno numa posição de construtor 

activo da própria aprendizagem. Atribuem maior ênfase ao desenvolvimento de 

competências para jogar, onde o ensino da técnica está subordinado ao ensino 

da táctica, sendo paralelamente esta que legitima e confere significado à 

aplicação das habilidades técnicas do jogo (Mesquita, 2000). Estes promovem 

ainda, maior responsabilidade, autonomia e cooperação entre os participantes, 

valorizando os processos cognitivos, a tomada de decisão e a compreensão 

das diferentes situações emergidas em jogo.  
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 Uma vez que apliquei na minha turma o MED, passo de seguida a 

apresentar as suas principais características. Este aparece, essencialmente, 

como uma alternativa às abordagens tradicionais, na medida em que enfatiza a 

dimensão humana e cultural do desporto, incentivando o aluno a assumir uma 

diversidade de papéis e um enriquecedor leque de responsabilidades. Sabe-se, 

ainda, que surgiu devido às críticas realizadas à falta de contextualização do 

ensino do jogo. Define-se nas palavras de Graça, (2003, p. 184) como uma 

“forma de educação lúdica” que visa promover um “ambiente propiciador de 

uma experiência desportiva autêntica” e contextualizada, pois segundo ele, a 

falta de contextualização desportiva é, precisamente, “o elemento que corrói o 

significado da actividade nas abordagens tradicionais aos jogos desportivos na 

escola”, mesmo que o ensino esteja devidamente estruturado.  

 A concepção do MED pressupõe três eixos fundamentais, sendo eles, o 

da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo 

desporto. Neste sentido, a sua intenção consiste em formar uma pessoa 

desportivamente competente (domina as habilidades para participar na 

competição), culta (conhece as tradições, rituais e regras do desporto) e 

entusiasta (gosta da prática desportiva de qualidade e autêntica). Porém, as 

suas características não ficam por aqui uma vez que implica que a UD seja 

substituída por uma época desportiva devidamente extensa tendo subjacente a 

ideia de filiação (equipa), quadro competitivo, vivência dos vários papéis da 

competição, Fair-Play, festividade ao longo das aulas e culminando com um 

evento final. 

 Graça & Mesquita (2009) exclamam que na aplicação deste modelo a 

“socialização desportiva constitui um dos seus eixos vertebradores, 

operacionalizada em estratégias pedagógicas que promovem a inclusão em 

detrimento da exclusão” (p. 64). Pretende, assim, que haja uma harmonia entre 

a competição e a inclusão e igualdade nas oportunidades de participação mas 

que esta participação não se cinja ao simples desempenho de papéis menores 

(Graça, 2003). 
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4.1.6.2- Estruturação da UD 

Participantes 

 A aplicação deste modelo de ensino diferente do tradicional contou com 

a participação da totalidade dos alunos do 7ºB da Escola Secundária de 

Carvalhos. A turma é visivelmente desequilibrada no que diz respeito à 

quantidade de rapazes e raparigas que apresenta. Aquando da presente UD, 

era constituída por 16 alunos (12 rapazes e somente 4 raparigas). Importa 

salientar que alguns elementos da turma, nomeadamente, 4 rapazes praticam 

Futebol de 11 fora da escola e outro pertence a uma equipa de Futsal, o que 

perfaz um total de 5 alunos familiarizados com a modalidade abordada. 

Embora possuam particularidades distintas, muitas características do Futebol 

de 11 são idênticas, ou melhor, comuns ao Futsal. Apesar dos restantes 

elementos da turma não praticarem este tipo de desporto, numa sondagem 

durante as aulas precedentes à iniciação desta UD, todos admitiram gostar de 

jogar Futebol nos intervalos das aulas, ao fim-de-semana com os amigos, 

primos, etc.,.  

 

Constituição das equipas  

 De acordo com as características do MED, para a consecução de uma 

competição justa e equilibrada, era fulcral formar equipas homogéneas e no 

seio de cada equipa privilegiar a heterogeneidade (alunos com habilidades 

motoras técnico-tácticas distintas entre si) de modo a garantir a equidade e 

igualdade de oportunidades. Após realizar uma análise profunda às 

capacidades observadas na aula de avaliação diagnóstico (inicial) dos alunos 

optei, inicialmente, por dividir a turma segundo níveis de trabalho a fim de 

proceder, posteriormente, à elaboração de equipas homogéneas (inter-

equipas). Uma vez que a turma apresentava 16 alunos no seu total, decidi criar 

quatro equipas constituídas por quatro alunos formando equipas com igual 

número de elementos. Esta organização possibilitou um número de alunos 

suficiente para a realização do jogo e, simultaneamente, permitiu que um 

elemento em cada jogo ficasse responsável por assegurar o apoio aos jogos.  
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 A metodologia adoptada para a formação das equipas foi muito simples 

e de rápida concretização dadas as particularidades da turma. Assim, 

seleccionei os quatro melhores alunos táctica e tecnicamente e coloquei cada 

um numa equipa, depois identifiquei os quatros alunos (sexo masculino) que 

apresentavam maiores dificuldades e coloquei um em cada equipa, de seguida, 

como as raparigas eram portadoras de capacidades semelhantes, cada uma 

enquadrou um grupo e os 

quatro elementos restantes 

(alunos com razoáveis 

capacidades motoras), foram 

então distribuídos um por 

cada equipa.  

 Portanto, o processo de 

escolha das equipas ficou à 

minha responsabilidade dado 

que foi tido em conta o nível dos  

alunos, sexo e a capacidade cognitiva e social de cada um, de forma a 

assegurar a formação de equipas equilibradas. Assim, a formação destas 

equipas promoveu uma diversidade de situações, contribuindo em grande 

parte, para a motivação nas tarefas de aprendizagem e o alcance do sucesso 

de todos os alunos, mas principalmente, no que concerne aos alunos menos 

dotados. 

 

Duração UD (pré-época e época) 

 No início do ano lectivo, para além do Badminton tinha planeado 

exercitar 14 aulas de Futsal e 8 aulas para o Atletismo. Porém, para aplicar o 

MED, eram necessárias no mínimo, 18 a 20 aulas para uma adequada e 

correcta aplicação do mesmo, tendo em conta que o MED procura reunir as 

características fundamentais para a criação de um contexto desportivo 

autêntico nas aulas de EF na escola (Siedentop, 1994). Neste sentido, para 

que haja uma consolidação das aprendizagens, não se pode utilizar unidades 

Imagem 1- Equipas constituintes do MED 
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de curta duração revelando-se estas, à partida, insuficientes para os 

pressupostos da educação desportiva (Rink et al. 1996). Segundo Graça 

(2003) as UD são substituídas por épocas desportivas, pelo que cita Jones & 

Ward (1998) dizendo que a época desportiva deverá estender-se pelo menos 

por 20 aulas. 

 Portanto, diante destas ideias, o Núcleo de Estágio, juntamente com a 

PC optou por retirar a leccionação da terceira modalidade que seria abordada 

no 2º período (Atletismo) a fim de promover uma unidade de Futsal 

suficientemente extensa e em consonância com o MED. Com este reajuste ao 

planeamento anual, consegui proporcionar à turma uma UD de Futsal 

constituída por 22 aulas no total, onde 9 aulas foram destinadas à pré-época e 

13 correspondentes à época desportiva. 

 Na pré-época todas as aulas foram planeadas e leccionadas por mim. Já 

na época desportiva as aulas de 45 minutos (terças-feiras) serviram de treinos 

para as equipas, sendo dirigidas segundo o comando do capitão de cada 

equipa. Por sua vez, nas aulas de 90 minutos (quintas-feiras) foram realizadas 

as jornadas desportivas (competição). No Anexo 4 está representada a UD e 

estrutura da mesma utilizada para a sua leccionação. 

 

Formas parciais de jogo 

 Uma vez conhecida a realidade da Escola optei por sustentar a minha 

intervenção no desenvolvimento de situações de aprendizagem em formas 

parciais de jogo (1x1, 2x2, 3x3) e com regras adaptadas (dimensão do campo, 

número de jogadores, dimensão e número de balizas, condicionantes na 

acção, etc.), orientadas por etapas de complexidade crescente. Estas foram 

modificadas da versão completa do jogo de Futsal e adequadas ao nível de 

jogo dos alunos nos vários domínios da aprendizagem motora, cognitiva e 

social, pois só assim se pode assegurar uma participação equitativa de todos. 

 Desta forma, foi escolhida a situação de jogo 3x3 sem guarda-redes 

(GR) e num campo de reduzida dimensão uma vez que proporciona ao aluno 

situações de ensino mais adequadas ao seu desenvolvimento motor. Permiti-
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lhe, também, vivenciar situações ricas para o seu desenvolvimento global e 

confronta-o com uma diversidade de formas e acções de jogo que o vão 

conduzindo, progressivamente, à aquisição e domínio dos vários elementos 

técnico-tácticos fundamentais do Futsal.  

 De igual modo, a avaliação diagnóstico (inicial) teve como base o jogo 

reduzido 3x2 + GR que me permitiu observar os diferentes aspectos técnicos e 

tácticos dos alunos nas variadas circunstâncias. Esta forma de jogo reduzido 

permite mais facilmente identificar os comportamentos desejados e erros, 

assim como aumenta a possibilidade e oportunidade de intervenção do jogador 

no jogo, aliada a uma maior densidade motora (maior motivação e tempo 

potencial de aprendizagem). Neste seguimento, mais frequente e directa é a 

participação dos jogadores em todas as fases do jogo.  

 

Papeis e funções a desempenharem 

 Tal como o MED pressupõe, no dia de apresentação do modelo à turma 

expliquei-lhes que nesta UD eles não iriam unicamente ser jogadores como era 

habitual acontecer, mas sim, que teriam que exercer funções de árbitro, oficial 

de mesa, jogador, responsável pelo material, capitão/treinador e sub-capitão. 

Na minha turma apenas me cingi a estas funções dado que o número total de 

alunos é reduzido. Contudo, importa salientar que podem ser implementadas 

muitas mais funções, nomeadamente, cronometrista, estatístico, jornalista, etc. 

O MED compreende uma “redefinição importante dos papéis do professor e 

dos alunos” (p. 185). Estes últimos não devem somente desempenhar as 

funções de jogadores ou de meros cumpridores dos exercícios seleccionados e 

dirigidos pelo professor, podendo e devendo, exercer um conjunto de papéis 

relacionados com o contexto da prática desportiva (Graça, 2003). 

 A determinação dos papéis de cada aluno foi deixada ao critério da 

equipa, começando desde cedo a atribuir-lhes autonomia. Foi fornecido a cada 

equipa um manual de equipa com as funções e as tarefas de cada um dos 

papéis. A gestão destas tarefas dentro da equipa ficou à responsabilidade dos 

próprios alunos, sempre com a supervisão do capitão/treinador da equipa. 
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 Em relação à eleição do capitão/treinador da equipa, esta foi realizada 

por mim a fim de eleger os alunos que se enquadrassem no perfil desejado e 

não correr o risco de prejudicar a consecução do modelo. A cada 

treinador/capitão foi fornecido um manual de treinador com as suas funções e 

sequência metodológica de exercícios que iriam seleccionar aquando das aulas 

de “treino”. Para comprometer e fidelizar o treinador com o seu papel, foi 

construído o contrato capitão/treinador devidamente assinado por mim e 

respectivo aluno. 

  

 

 

 
 
 
 

  Imagem 2-  Funções de apoio aos jogos (árbitro e oficial de mesa) 

 

Formato da competição e quadro competitivo 

 A competição assemelhou-se a um campeonato. Por outras palavras, 

cada equipa teve uma pré-época dirigida por mim e quando se iniciou a época 

desportiva propriamente dita, à terça-feira o capitão/treinador tinha um 

momento de treino com os seus jogadores e à quinta-feira colocavam em 

prática o exercitado, defrontando as equipas adversárias. O campeonato foi, 

assim, constituído por 4 jornadas, todas elas com três jogos com uma duração 

de 10 minutos cada.  

 As pontuações foram atribuídas de acordo com uma série de aspectos. 

Isto é, foram atribuídos pontos à presença e material (t-shirt) dos alunos (1 

ponto em cada), à equidade (10 pontos), aos resultados dos jogos (a vitória 

correspondia a 3 pontos, por cada empate era concebido 2 pontos e uma 

derrota 1 ponto), ao fair-play e ao trabalho do árbitro, estes últimos de acordo 

com a pontuação atribuída pelos alunos na ficha de jogo. Importa salientar que 
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a partir da terceira jornada foi necessário desenvolver uma estratégia para 

enfatizar a importância do fair-play, pelo que este passou, então, a ter uma 

cotação extra (bónus de 12 pontos), a fim de combater os conflitos surgidos 

nas jornadas anteriores. Esta estratégia revelou-se bastante eficaz. No final a 

pontuação da equipa foi o resultado da soma dos pontos obtidos nas várias 

parcelas ao longo da UD. 

 Na última aula da UD foi realizado um evento culminante denominado de 

“Taça do Ano”, com a estrutura idêntica a uma jornada. Contudo, no seu final 

foi disponibilizado tempo para a cerimónia de entrega de prémios, onde 

comecei por distribuir os diplomas para a equipa vencedora do campeonato, 

prémio para o melhor capitão e prémio para o melhor jogador. Relativamente à 

Taça do Ano ofereci um prémio à equipa com mais fair-play e medalhas para 

todas as equipas (1º ao 4º classificado).   

 

Avaliação 

 O processo avaliativo nesta modalidade ocorreu de forma diferente das 

UD anteriormente abordadas. 

 A nível do domínio motor, foi realizada uma avaliação contínua, durante 

todas as aulas, através da observação e análise do desempenho no jogo, 

sendo posteriormente, complementada com um momento formal de avaliação 

final. Na avaliação das habilidades motoras decidi, em conjunto com o Núcleo 

de Estágio e PC incluir a categoria dos conceitos psico-sociais inerentes ao 

MED, atribuindo-lhes uma maior relevância. Esta preocupação deve-se ao 

facto de o modelo privilegiar, vincadamente, os aspectos psico-sociais, 

verificando-se uma intervenção menos incisiva nas habilidades motoras 

(tácticas e técnicas). Neste seguimento, foi realizado um registo diário dos 

comportamentos e atitudes de cada aluno de acordo com os aspectos que o 

MED visa desenvolver, nomeadamente, fair-play, cooperação, sentido de 

filiação e entre - ajuda, autonomia, responsabilidade e empenho (Anexo 5). 

Portanto, uma vez que o Projecto Curricular da escola atribui à categoria das 

habilidades motoras uma cotação de 50% na nota final do período, optamos 
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por atribuir uma relevância de 20% às habilidades motoras técnico-tácticas e os 

restantes 30% foram destinados à qualificação final dos aspectos psico-sociais. 

Os 50% em falta correspondem em “Saber” (10%) e ao “Saber-Estar” - 

comportamento (10%), assiduidade (10%) e participação/empenho (20%). 

 A nível cognitivo a avaliação seguiu o padrão utilizado nas modalidades 

anteriores, confinado numa avaliação inicial e final através da aplicação de um 

teste declarativo.  

 

4.1.6.3- Expectativas iniciais 

 Quando me comecei a debruçar sobre a ideia de aplicar o MED na 

minha turma, pelo conhecimento das particularidades dos meus alunos, senti 

logo que seria mais um grande desafio neste ano de experiências. 

 Confesso que receei a aplicação deste modelo de ensino, pois o Futsal 

era a modalidade que aguardava leccionar desde o início do ano, por se tratar 

da minha grande paixão desportiva e à qual dedico parte do meu tempo livre. 

Neste sentido, ansiava que os alunos pudessem desfrutar ao máximo desta 

minha experiência e dos meus conhecimentos. Não quero com isto dizer que 

não desfrutaram, simplesmente, desfrutaram de um modo diferente. Aliás, hoje 

posso dizer que a minha concepção deste modelo de ensino é bem distinta da 

que possuía antes de embarcar nesta aventura. De facto, a transformação da 

UD numa época desportiva, a filiação, a integração, a inclusão, a cooperação 

de todos os alunos, a competição formal, tudo num ambiente festivo, 

caracterizador do modelo, revelaram-se aspectos extremamente atractivos 

para quem participa nas aulas, mas também para os observadores exteriores, 

tal como comprovo na seguinte reflexão realizada durante a UD. 

Reflexão nº73/74: Quando me apercebi, estava um grupo de alunos muito 

espantados e curiosos a olharem para os diferentes grupos de trabalho e 

certamente a pensar, “porque é que a professora não explicou nenhum 

exercício”? “Porque estão todos a fazer um exercício diferente”? 

“Combinaram trazer a t-shirt da mesma cor”? Ou seja, aparentavam estar 

interessados e curiosos em perceber o que estava a acontecer na aula. A 

dada altura reparei que a Professora Cooperante começou a explicar-lhes 
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o funcionamento do MED, as suas funções (especialmente a do capitão), e 

toda a dinâmica a ele associado (época desportiva = campeonato). Achei 

realmente, uma situação engraçada e no fundo significativa, pois vem 

comprovar que o modelo é atractivo e um tanto quanto diferente 

suscitando a atenção e curiosidade por parte de quem o observa pela 

primeira vez. Atrevo-me mesmo a dizer, que estes alunos, que nada 

tinham a ver com a aula, estavam entusiasmados e porque não 

interessados em vivenciar este tipo de experiência. 

 

 Apesar do referido acima, não posso deixar de compartilhar as minhas 

expectativas iniciais relativamente à sua aplicação na minha turma. De facto, 

confesso que as expectativas eram baixas e pouco optimistas, tendo em 

consideração as características demonstradas pela turma nas UD anteriores 

(egoísmo, individualismo, falta de fair-play, incompreensão pelo erro do outro, 

intolerância e sobretudo, acomodação com aquilo que sabem). Assim, 

perspectivava que seria um modelo de difícil aplicação pela falta de autonomia 

dos alunos, responsabilidade pela sua aprendizagem e, principalmente, pelo 

interesse reduzido que evidenciavam em desfrutar de novas experiências. Para 

além disso, não posso deixar de referenciar que sempre considerei que o 

espírito dos meus alunos era o seguinte: fazer por fazer, não porque eu quero, 

mas porque alguém me disse/me obrigou. Portanto, de uma forma global, 

receava pela falta de envolvimento espontâneo e natural da grande maioria dos 

elementos da turma, e do seu espírito pouco criativo.  

 Por outro lado, perspectivava possibilitar bons momentos de 

aprendizagens aos meus alunos, divertidos, enriquecedores e diferentes do 

tradicional, bem como a nível pessoal, enriquecer a minha competência 

profissional, pedagógica e relacional.   

 

4.1.6.4- Vantagens vs Desvantagens do MED 

 Hoje possuo uma ideia bem mais clara acerca das vantagens e 

desvantagens deste modelo de ensino sentidas na minha turma. 
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 No que concerne às desvantagens do MED, compreendi que é 

necessário ter um cuidado acrescido na formação de equipas, pois um grupo 

com reduzido número de elementos condiciona a consecução do modelo nos 

vários domínios. Isto é, na pré-época uma vez que era intenção desenvolver 

um trabalho exclusivo por equipas, o facto de cada grupo possuir apenas 

quatro jogadores restringiu a realização e preparação de exercícios (selecção 

diminuída). Na época desportiva a principal desvantagem da formação de 

grupos pequenos consistiu na falta de suplentes e/ou árbitro/oficial de mesa 

quando algum elemento não comparecia à aula. Neste seguimento, considero 

que é difícil aplicar o modelo numa turma em que os alunos não são assíduos, 

vindo prejudicar as dinâmicas, rotinas e a essência do todo o modelo. Hoje, 

vejo que teria sido mais rentável criar equipas com maior número de 

elementos, promovendo consequentemente, um maior número de funções para 

estes. 

Reflexão nº73/74: Mais uma vez, a aplicação do modelo na íntegra ficou 

condicionada devido à falta de elementos nas respectivas equipas para 

além de uma aluna que se lesionou na aula passada, sendo que esta irá, 

até ao final da unidade didáctica unicamente exercer as funções 

alternativas (árbitro e oficial de mesa). Toda esta situação vem prejudicar 

a aplicação do modelo tal como pretendida, pois nesta aula, apenas havia 

dois alunos para as 4 tarefas alternativas do jogo. 

 No momento das jornadas, observei que o aspecto competitivo 

enfatizado pelo jogo condicionou os comportamentos desenvolvidos e 

exercitados na pré-época em que o vencer se oponha ao aprender. Embora os 

alunos se mostrem motivados para a prática, sinto que são pouco interessados 

em aprender o que realmente é importante. Torna-se, assim, fundamental 

ensinar estes adolescentes a transporem para a prática aquilo que é pedido e 

deixar de parte os juízos de valor do mundo extra escola tão presentes neles. 

 Outra desvantagem relaciona-se com um dos receios acima 

apresentados. A falta de envolvimento espontâneo da turma, um espírito pouco 

aberto à inovação e criatividade, limitando-se unicamente em fazer aquilo que 

realmente é exigido, condicionou os momentos de festividade nas aulas. 
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Reflexão nº67/68: De facto, a meu ver o MED apela, essencialmente, a 

este trabalho extra aula, do qual a minha turma não evidencia qualquer 

vontade em possuir. Poderia tomar medidas mais drásticas e marcar falta 

de material sempre que não cumprissem com uma tarefa, porém, para 

mim a essência do MED está na visualização de um envolvimento 

espontâneo, natural e desejado por parte dos alunos sem a obrigação de 

fazer unicamente para não ter falta de material, pois é sabido que tudo que 

se rege pelo carácter de obrigatoriedade perde a sua graça e gosto. Neste 

seguimento, vejo que os meus alunos encarnarem bem o papel de 

treinador e jogadores pertencentes a uma equipa no momento da aula 

(uns mais do que outros), contudo, limitando-se a estas funções. 

 

 Passando agora para as vantagens da utilização do MED, tenho 

consciência que estas surgem em maior número. De facto, observei um claro 

desenvolvimento da autonomia nos alunos (preparação do material, campos, 

fichas de jogo, etc.), espírito de liderança e responsabilidade pelo 

comando/gestão da equipa (caso dos capitães). Tal como o MED pressupõe, 

visualizei um sentido de filiação nas várias equipas, nomeadamente na 

utilização da t-shirt referente à equipa, participação no grito, ajuda aos colegas 

de equipa, cooperação, paciência e compreensão pelas dificuldades do outro. 

Embora, em determinados casos essa compreensão nem sempre esteve 

presente.  

Reflexão nº76/77: De facto, reconheço que os alunos apresentam-se mais 

autónomos e conscientes das tarefas necessárias ao 

funcionamento/organização das jornadas, nomeadamente na montagem 

dos campos, reunião do capitão com os seus jogadores antes de cada jogo, 

grito, funções alternativas, etc. Tudo isto tem vindo a promover aulas 

organizadas, eficazes e com boa gestão de tempo, conseguindo sempre 

cumprir com o calendário de jogos. 

  

 Este modelo de ensino permitiu ainda facilitar a minha intervenção e 

organização/gestão da aula, pois notei que a intervenção e instrução constante 

do capitão sobre os erros dos seus jogadores possibilitaram um 

acompanhamento constante que um Professor sozinho na aula não consegue 

realizar. A parceria com os capitães promoveu uma aprendizagem dos alunos 
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menos ágeis com os jogadores mais dotados técnica e tacticamente, pelo que 

esta situação pareceu suscitar efeitos bastante positivos em alguns alunos 

comparativamente ao que é dito muitas vezes pelo Professor. Isto é, os alunos 

com maiores dificuldades parecem ver o colega como um modelo a imitar, 

querendo mostra-lhe que é capaz. Segundo Graça (2003), a ideia de equipa 

aponta não apenas para a competição, mas também para a preparação das 

relações de cooperação entre os alunos. Em determinados casos, acredito que 

o espírito de equipa e a colaboração na aprendizagem e treino criaram laços 

mais consistentes de amizade e entreajuda no seio do grupo. 

Reflexão nº62/63: Enquanto supervisionava cada grupo, e referindo as 

palavras da professora Cooperate, senti naquele momento que me estava a 

repartir pelos vários grupos em simultâneo, com outra voz e com outros tipos 

de feedback, é certo, mas estavam tão empenhados a instruir, corrigir e 

ajudar os colegas a melhorarem quanto eu estaria se permanecesse 

unicamente num determinado grupo. Deu-me de facto um prazer enorme 

visualizar esta “faceta” diferente dos capitães, características estas que até 

então eram desconhecias para mim. 

 

 Não poderia estar mais de acordo com Siedentop (1987) quando afirma 

que o modelo visa desenvolver indivíduos desportivamente competentes, 

desportivamente cultos e desportivamente entusiastas. De facto, constatei que 

os alunos tiveram oportunidade para vivenciar uma aprendizagem mais 

completa da modalidade, na medida em que esta envolveu, em todas as aulas, 

funções alternativas que promoveram um incremento no conhecimento da 

cultura desportiva. Na aplicação deste modelo, como em todas UD, foi 

importante estabelecer rotinas pois contribuíram para uma boa gestão e 

dinâmica das aulas, facilitando toda a logística do modelo.  

 Por fim, uma vantagem deste modelo é o tal “cenário colorido” que o 

professor e a turma são capazes de atribuir às aulas, suscitando mesmo o 

interesse de quem observa, pois segundo Betrán (1989) cit. por Graça (2003), 

“o desporto possui como traços estruturais o carácter lúdico, o exercício físico, 

a competição, o espírito desportivo, as regras, a institucionalização e o risco. A 
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polarização ou os possíveis equilíbrios de forças entre estes elementos 

conferem diferentes significados à prática desportiva”. (p.184)  

 Termino com uma reflexão avaliativa referente à aprendizagem dos 

meus alunos nas aulas que patenteia a produtividade da aplicação do MED na 

minha turma. 

Reflexão nº62/63: julgo que o MED no que concerne à avaliação da 

aprendizagem e evolução dos alunos menos aptos se revelará produtivo, 

uma vez que têm um treinador que está constantemente a incidir nas suas 

dificuldades e o auxilia a colmatar as mesmas, de uma forma, que um 

professor sozinho na aula não tem possibilidades de o fazer, já que 

geralmente, são vários os alunos que apresentam dificuldades distintas. 

Permitiu, assim sobre eles, uma supervisão, correcção e transmissão de 

feedback de forma constante dando-lhes oportunidade de executar, serem 

corrigidos, voltar a executar e assim sucessivamente. Isto é, 

inconscientemente os treinadores fazem aquilo que o professor deve fazer, 

completar o ciclo de feedback. Quanto à evolução dos chamados “melhores 

alunos”, denotei que tiveram igualmente oportunidade de progredir na 

aprendizagem a nível das habilidades motoras, uma vez que o contexto de 

jogo esteve sempre presente, podendo simultaneamente, desenvolver e 

aprimorar comportamentos complementares, no que diz respeito ao fair-

play, liderança, entreajuda, sentido de filiação. 

 

4.1.7- Avaliação 

 No ano que antecedeu o estágio, as didácticas permitiram-me vivenciar 

questões relacionadas com o planeamento e realização do ensino, contudo, 

não tive a oportunidade de aplicar uma tarefa fulcral, por vezes “incomodativa”, 

do profissional docente – a avaliação. Talvez devido a uma série de 

coincidências, nesse ano, as aulas leccionadas pelos meus grupos nas 

diferentes modalidades passaram sempre ao lado das avaliações efectuadas. 

Refiro-me à avaliação diagnóstico (inicial) e à avaliação sumativa (final). 

Apesar da falta de experiência prática, sabia da sua importância, pelo que, 

desde cedo, dediquei uma grande atenção a esta tarefa. Inicialmente, confesso 

que encarei o processo avaliativo como uma mera classificação quantitativa 

dos meus alunos para enquadrá-los num nível de ensino. Posteriormente, 
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compreendi que este procedimento não consistia, unicamente, em classificar 

os alunos. Permitia, também, situar os conhecimentos da turma para ajustar 

todo o processo de ensino-aprendizagem às suas capacidades, de modo a 

verificar-se a congruência entre os objectivos estipulados e os resultados 

alcançados. Neste sentido, posso dizer que o processo avaliativo dos meus 

alunos nos diferentes momentos foi, progressivamente, compreendido, 

melhorado e refinado. 

 Nas palavras de Bento (2003) a análise e a avaliação juntamente com a 

planificação e realização do ensino são apresentadas como tarefas centrais de 

um professor. É fundamental que se verifique uma ligação, em estreita 

retroacção, entre estas tarefas, sendo que nenhuma delas é dispensável caso 

o professor ambicione executar com devida correcção as suas funções. 

 A avaliação do ensino possui, desta forma, um imprescindível carácter 

regulador da nossa intervenção pedagógica. Quando falamos em avaliação do 

ensino devemos pensar em avaliar tanto o processo como o produto. Ambas as 

avaliações devem complementar-se, sendo necessário que o produto se 

verifique e seja consequência do processo. A fim de proporcionar uma 

avaliação a mais justa e completa possível optei por usufruir dos três tipos de 

avaliação essenciais, isto é, a avaliação diagnóstico (inicial), a avaliação 

formativa e a avaliação sumativa (final).  

 

 4.1.7.1- A avaliação diagnóstico (inicial)  

 A avaliação diagnóstico (inicial) é considerada o ponto de partida para o 

planeamento da UD e respectivas aulas. Tem em vista a recolha de 

informações relativas ao nível inicial dos alunos da turma. A partir destas 

informações, o professor pode desenhar todo o planeamento do processo de 

ensino-aprendizagem de forma eficaz, isto é, adequado às capacidades da 

turma e que permita, simultaneamente, a evolução de todos. O objectivo desta 

avaliação é averiguar o nível de desempenho dos alunos e dificuldades que 

apresentam nas várias categorias transdisciplinares de forma a enquadrá-los 

em níveis distintos de trabalho.  



 

112 

 Esta avaliação revelou-se para mim um importante meio para prever 

todo o trabalho que a turma precisava de desenvolver para alcançar o sucesso 

nos critérios estipulados. Foi, deste modo, considerada como um fio condutor 

das diversificadas modalidades leccionadas, permitindo-me fornecer a cada 

unidade mais objectividade, coerência e eficácia incidindo a minha atenção nos 

pontos fulcrais. Consequentemente, ajudou-me a combater a minha 

inexperiência, no sentido de atenuar a tendência que apresentava para 

estender a matéria quando o tempo não o permitia. 

 Rapidamente senti na prática as questões relacionadas com a 

subjectividade da avaliação. De facto, quando alguém faz um julgamento, este 

apresenta sempre limitações de acordo com o carácter de quem o efectua, a 

quem se dirige, etc., o que nos conduz, então, ao termo “subjectividade”. 

Questionei-me acerca das minhas capacidades. Como minimizar as questões 

da subjectividade? Conseguiria ser a mais justa possível e distanciar-me de 

influências externas como o comportamento, falta de empenho, etc.?  

 Acredito que o objectivo do professor deve passar, precisamente, por 

diminuir essa subjectividade em volta de qualquer avaliação mesmo que se 

trate de uma simples avaliação diagnóstico inicial. Deve torná-la a mais justa e 

próxima possível da real capacidade dos alunos. 

 Os documentos de avaliação, nomeadamente, os Módulos 6 do Modelo 

de Estrutura de Conhecimento de cada modalidade, foram redigidos em 

conjunto com o Núcleo de Estágio. Dado o seu carácter foram os que 

suscitaram maior discussão e partilhas de opiniões. Estas conversas 

revelaram-se facilitadoras de todo o processo, na medida em que “três cabeças 

pensam sempre melhor do que uma”. Saliento que a PC teve um papel 

preponderante na pós-elaboração destes documentos. As dúvidas eram 

esclarecidas e os erros eram retirados do caminho ou, por vezes somente 

minimizados, porque o erro também permite uma aprendizagem. De facto, 

devo à PC grande parte do meu crescimento a este nível, uma vez que sempre 

me alertou para os perigos da subjectividade, para estabelecer critérios 

rigorosos e específicos e, ainda, para a necessidade de retirar das minhas 
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observações a cada aula informações que completassem o momento formal da 

avaliação final. Mostrou-me, assim, que a avaliação é o elemento regulador e 

promotor da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

 Os parágrafos seguintes, retirados de duas reflexões, evidenciam a 

evolução sentida ao longo do presente ano lectivo. 

Reflexão nº24: A aula serviu, essencialmente, para tirar ilações não 

somente quanto à execução do passe (que foi o objectivo central da 

avaliação,) mas também dos deslocamentos para a bola (…). Permitiu ainda 

observar os melhores alunos e os menos dotados para a prática. 

Reflexão nº80: Esta foi a última avaliação diagnóstico inicial realizada no 

presente ano, pelo que sinto, tal como nas anteriores, que esta serve, 

essencialmente, de guia para o planeamento da unidade didáctica. Permite-

me, assim, determinar o nível de prestação dos alunos a fim de proceder, ao 

enquadramento dos mesmos em níveis distintos de desempenho e a partir 

destes níveis estruturar todo o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 Para que o processo avaliativo quantitativo e qualitativo não acabe por 

se tornar subjectivo, a avaliação deve consistir num processo contínuo, e não 

uma avaliação num único momento. 

 

 4.1.7.2- Avaliação formativa 

Reflexão nº16/17: importa salientar que a avaliação é contínua pelo que o 

trabalho realizado e os registos efectuados nesta aula serão, igualmente, 

tidos em atenção na avaliação final. 

 A reflexão acima foi redigida num dos momentos de avaliação formativa. 

Esta distingue-se, precisamente, pelo seu carácter contínuo e tende a ser 

informal, o que não significa que não possa ter alguma formalidade, tal como 

as restantes. Pode ser realizada através de fichas de apoio para os alunos, 

registos na própria aula, observação e registo pós-aula, reflexão, etc. O método 

que utilizei variou consoante a modalidade em causa, porém foquei-me 

essencialmente na observação e reflexão em determinados momentos da 

unidade. Realço que a observação do desempenho dos alunos não se refere, 



 

114 

unicamente, à exercitação de habilidades motoras, mas também, à categoria 

do “Saber” e “Saber-Estar”. 

 A avaliação formativa revelou-se fundamental ao longo de todas as UD, 

na medida em que me forneceu parâmetros para verificar se os objectivos, 

conteúdos e metodologias desenvolvidas estavam, ou não, adequadas aos 

meus alunos e, consequentemente, compreender qual o rumo da evolução da 

turma. Revelou-se como um meio auxiliar na análise da minha prestação e 

tomada de decisões de reajustamento no processo de ensino-aprendizagem, 

das UD, bem como das estratégias instrucionais utilizadas. 

 No presente ano, na leccionação do Salto em Comprimento, não foi 

possível realizar um momento formal de avaliação sumativa, devido às 

condições climatéricas e, posteriormente, à coincidência com o término do 1º 

período lectivo. Assim, os registos elaborados nas diversas aulas foram 

determinantes para a avaliação final, principalmente, das habilidades motoras. 

 Portanto, percebe-se facilmente a importância desta avaliação, quer 

como complemento da avaliação sumativa, quer como momento de viragem do 

rumo que a UD poderá levar.  

 

 4.1.7.3- Avaliação sumativa 

 A avaliação sumativa realiza-se no final da sequência de exercitação da 

matéria de ensino ou conteúdo (s) programado (s). Tem com o objectivo avaliar 

o que cada aluno adquiriu ao longo da unidade, bem como o todo o processo. 

Através da sua realização o professor pode averiguar as progressões na 

aprendizagem e na consolidação dos conhecimentos. Neste sentido, importa 

realçar que além de enquadrar os alunos num determinado nível face às metas 

preestabelecidas para a turma, a avaliação sumativa pressupõe que o 

professor reflicta acerca da evolução de cada aluno, a fim de aferir a evolução 

conseguida desde a avaliação diagnóstico. Tem, portanto, como intuito verificar 

se os objectivos, inicialmente, propostos estavam ou não adequados ao nível 

da turma. 
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Reflexão nº37/38: Após uma análise detalhada dos dados da avaliação 

diagnóstica inicial e da avaliação sumativa será possível efectuar uma 

comparação mais pormenorizada dos resultados obtidos em ambas, 

contudo, de acordo com o observado nas aulas considero que todos 

evoluíram de uma forma ou de outra, ressalvando-se que se trata de uma 

evolução muito limitada/restrita. 

  

  Tal como para as habilidades motoras, a categoria do “Saber” foi 

avaliada num momento formal, no final de cada período lectivo, a partir da 

realização de testes teóricos. Muitas vezes a nossa disciplina é, 

excessivamente, associada à sua componente prática. Apesar da sua reduzida 

importância (somente 10% da nota final no Ensino Básico), saliento que estes 

testes revelaram-se um importante elemento para a avaliação final. Com todos 

os “afazeres” da aula, confesso que foi difícil aferir com correcção os 

conhecimentos teóricos de todos os alunos nos diferentes conteúdos 

abordados, daí a utilidade destes testes. 

 No que diz respeito à atribuição da nota final em cada modalidade, bem 

como no final de cada período escolar, o Ensino Básico apresenta, na minha 

opinião, uma escala de classificação bastante reduzida (0 a 5). Reconheço 

que, por vezes, senti que não estava a ser totalmente justa ao atribuir a alunos 

com diferentes domínios dos critérios de avaliação o mesmo nível final. Julgo 

que deveria existir um intervalo classificativo mais alargado, permitindo uma 

distinção correcta do rendimento dos alunos no seio da sua heterogeneidade. 

 Em determinadas modalidade abordadas, principalmente, as que tiveram 

um maior tempo de exercitação a avaliação sumativa serviu, sobretudo, para 

anular as dúvidas que pairavam sobre certos alunos aquando dos momentos 

de avaliação formativa. Noutros casos, apenas como comprovativo da nota 

estipulada e pensada para a avaliação final. De facto, quando previa que o 

tempo para a avaliação sumativa era escasso para avaliar todos os conteúdos 

estipulados (ou todos os elementos da turma), parte da lista de verificação era 

preenchida na véspera pelas ideias fundamentadas ao longo das aulas, 

deixando de certa forma, de ser a dita avaliação sumativa.  
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Reflexão nº55: através da avaliação formativa já possuía alguns dados 

quanto às capacidades da grande maioria da turma, pelo que esta serviu 

como um complemento, possibilitando-me ainda desfazer algumas dúvidas 

restantes. 

Reflexão nº76/77: não posso deixar de referenciar que fiquei satisfeita com 

a avaliação sumativa das habilidades motoras realizada, vindo comprovar 

os vários registos recolhidos ao longo da UD através da avaliação formativa 

e o preenchimento prévio de alguns critérios. 

 

 No que concerne à criação de listas de verificação, devo dizer que ao 

longo deste estágio fui experimentando diferentes níveis de classificação. 

Inicialmente, as avaliações efectuadas a cada conteúdo situaram os alunos em 

três níveis na seguinte escala: 0 (nunca executa); 0,5 (executa por vezes); 1 

(executa frequentemente). Porém, à medida que este processo foi decorrendo 

e juntamente com a variedade de ideias debatidas com o Núcleo de Estágio, 

chegamos à conclusão que esta escala não era a mais apropriada. De facto, a 

dada altura deparei-me com uma avaliação, essencialmente, centrada no nível 

“executa por vezes” e “executa frequentemente”, pois analisando o advérbio 

“nunca” este é demasiado redutor. Dificilmente os alunos “nunca” realizam um 

comportamento, isto é, nem que o executem apenas uma vez, já não se podem 

enquadrar neste nível. O mesmo acontece com um aluno que executa sempre 

uma habilidade e outro executa frequentemente, ou seja, ambos são níveis 

distintos. Neste sentido, passei a subdividir a classificação dos conteúdos nos 

seguintes níveis: 0 (nunca executa); 0,25 (executa pouco); 0,5 (executa por 

vezes); 0,75 (executa frequentemente) e 1 (executa sempre). Contudo, no 

momento de avaliação propriamente dito, a utilização de apenas três níveis de 

classificação revelava-se para mim mais prática. E agora, em que ficamos? 

Uma avaliação completa com vários intervalos mas pouco exequível? Ou 

manter os três níveis e arranjar uma estratégia para distinguir os alunos? 

Todas as discussões geradas em volta desta temática serviram para 

comprovar a complexidade desta tarefa imprescindível na vida do professor. 

Portanto, após reflectir, optei por privilegiar apenas três níveis de classificação 

e a partir de observações extra, criar a diferença entre os alunos. Mais do que 

uma avaliação completa e pormenorizada é importante que esta seja funcional, 
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pois quando um professor possui seis ou sete turmas a seu cargo (algumas 

com 28 alunos), dificilmente consegue objectividade se utilizar grelhas 

demasiado detalhadas e complexas. A PC sempre nos elucidou para a 

formulação de documentos de estágio viáveis e que nos permitissem uma 

transferência para a vida futura. Refiro-me, aqui, à vida de um professor 

portador de um horário lectivo completo que, um dia, espero encontrar.  

 Embora para o aluno, o objectivo último da avaliação seja atribuir-lhe um 

nível de classificação final relativo ao seu desempenho, para o professor o que 

realmente interessa é a informação que retira de todo o processo desenvolvido 

ao longo daquela UD. Consequentemente, perceber como pode utilizar essa 

informação para a melhoria das práticas de ensino, para a adequação dos 

objectivos ou para a reestruturação dos critérios. 

 Todo este processo conduziu-me, concomitantemente, a uma prática 

reflexiva e consciente que julgo ter sido fundamental para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Mostrou-me mais uma vez a 

importância da reflexão a cada passo dado e a cada decisão tomada, para que 

a minha actuação percorresse um caminho em busca do sucesso educativo.  

 

4.2- Área 2- Participação na Escola 

“A actuação pedagógica não passa de uma intervenção 

particular em processos de vida e socialização, em vidas que 

decorrem independentemente dela; não constrói 

personalidades nem as respectivas histórias de formação e 

educação. É sobretudo uma prestação de serviços para que as 

personalidades se possam desenvolver através das 

aprendizagens” (Bento, 1995). 

 O EP mostrou-me que a actividade do professor é bem mais complexa 

do que se imagina. A participação na vida escolar revelou-se fundamental para 

me integrar na escola, no seio do grupo docente. Apesar de uma timidez inicial 

junto dos restantes membros da escola e várias vezes ser confundida por 

aluna, rapidamente passei a ser identificada como “a colega de EF”. 

Compreendi que nenhum professor deve descurar de uma participação activa 
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na escola de modo a identificar-se com a instituição que representa e com o 

seu Projecto Educativo.  

Ora, é importante perceber que a actividade do professor não se limita 

única e exclusivamente à relação que estabelece com os seus alunos na sala 

de aula (pavilhão gimnodesportivo no meu caso), mas antes, deve ser 

ampliada a toda a comunidade escolar. Acredito que ao longo do presente ano 

lectivo, pude provar (a par dos restantes professores de EF) o meu interesse e 

empenho na consecução e promoção de uma escola activa. Como é habitual 

acontecer todos os anos, a realização de actividades desenvolvidas pelo Grupo 

de EF da Escola Secundária de Carvalhos, contribuiu para a formação geral e 

multilateral do aluno, preparando-o para as exigências da sua vida activa. 

Portanto, para que um professor consiga responder com eficácia às múltiplas 

tarefas da sua profissão deverá, obrigatoriamente, compreender e envolver-se 

no contexto da sua escola e, consequentemente, do “Ser Professor”. 

Foi através das reuniões de Departamento Curricular de Expressões, 

Concelhos de equipa Pedagógica, Concelhos de Turma e participação nas 

diversas actividades desenvolvidas na escola que passei a sentir-me uma 

“verdadeira” professora e respeitada como tal. 

 

4.2.1- Acompanhamento da Direcção de Turma 

 De acordo com as normas orientadoras do Estágio Pedagógico 

2010/2011, o acompanhamento da direcção de turma visa que o estudante-

estagiário seja capaz de compreender o papel do Director de Turma (DT) na 

sua relação com os pares e tarefas a ele associado. Como pude perceber, as 

principais funções desta tarefa de Estágio não se cingem, unicamente, ao 

acompanhamento do processo de direcção de turma, tomando conhecimento 

das questões burocráticas. Importa antes, compreender a importância que o 

DT assume como elo de ligação entre os demais agentes da escola – alunos, 

professores da turma e os EE.  

 Enquanto professores de uma qualquer disciplina, cabe-nos a 

responsabilidade de transmitir os conteúdos relativos a cada matéria, 
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seleccionando os métodos mais adequados para actuar em conformidade com 

as necessidades do aluno, de modo a cativar a sua atenção e respectivo 

interesse nas matérias. Por sua vez, ao DT cabe-lhe a difícil missão de 

salvaguardar um equilíbrio entre todos os factores que actuam directa ou 

indirectamente no processo educativo. Possui, desta forma, uma tarefa 

visivelmente mais abrangente. No que concerne à ligação com a família dos 

alunos, muitas vezes, o DT assume um papel de “confidente”. Portanto, julgo 

que o trabalho mais complicado não está directamente relacionado com a 

componente legislativa, mas sobretudo no que diz respeito as relações 

Humanas a que esta função apela. 

É vulgarmente atribuído ao DT a designação de “psicólogo”, “assistente 

social” e muitas vezes “de pai e mãe”, isto porque, infelizmente, existem vários 

alunos carentes e desprotegidos necessitando de afecto, carinho e apoio que 

não recebem em casa. Factor que pude comprovar ao longo do presente ano, 

através do convívio com alguns alunos da minha turma. 

 

 O primeiro contacto que tivemos com o Director de cada Turma teve 

lugar no início do 1º período lectivo aquando da primeira reunião de Concelho 

de Turma. Nesta, foi possível conhecer de uma forma sucinta e objectiva as 

características da respectiva turma. Geralmente, tratando-se de uma turma do 

Ensino Básico (7º ano) as informações acerca de cada aluno são bastante 

reduzidas pelo facto de se tratar do ano de transição de uma escola para outra. 

Na minha turma, uma vez que parte dela correspondia a alunos repetentes, 

alguns professores possuíam uma clara ideia acerca destes.  

Com o novo sistema informático instalado na escola, o livro de ponto 

passou a ser digital, sendo possível aceder à plataforma em qualquer parte da 

escola através de um computador. Neste sentido, o DT não necessita de se 

dirigir especificamente ao gabinete de DT para tratar das tarefas 

administrativas respeitantes à sua turma. Através da plataforma, o DT mostrou-

me os vários ícones que diariamente tem que consultar e/ou actualizar. 
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Relativamente ao tratamento das faltas, o DT explicou-me que nem 

todas as faltas são plausíveis de serem justificadas, excepto com uma devida 

justificação escrita pelo EE na caderneta, uma declaração médica, e outros. 

Caso algum aluno ultrapasse o número possível de faltas injustificadas numa 

disciplina (dobro do número de tempos lectivos semanais), o DT informa o 

respectivo docente da necessidade de redigir um plano individual de trabalho 

(PIT). Este PIT consiste na formulação de um plano individualizado para o 

aluno de modo a que, na consecução das tarefas propostas, consiga obter nota 

positiva à disciplina. Das opiniões recolhidas na escola, a quase totalidade dos 

docentes afirma que a aplicação deste PIT não promove a melhoria do aluno, 

uma vez que este não possui um acompanhamento individual.  

Uma vez que a realização de participações disciplinares é algo que 

frequentemente acontece na minha turma (noutras disciplinas), sentia-me 

curiosa para saber qual o procedimento utilizado para a sua resolução. Perante 

a gravidade da situação, o aluno poderá ficar sujeito à ordem de expulsão, à 

realização de tarefas e actividades de integração escolar e à mudança de 

turma. Para além destas medidas existem medidas disciplinares, tais como, a 

repreensão registada, a suspensão e a transferência de escola, 

responsabilidade esta que cabe à direcção Regional da Educação. À medida 

que os dias decorrem, apercebemo-nos que todas estas medidas fazem 

realmente sentido, pois o diálogo, a advertência e os conselhos revelam-se 

insuficientes para colmatar as atitudes e comportamentos de certos alunos.   

Cada DT organiza o dossiê da turma de acordo com as suas 

características. Através da sua análise conjunta com o DT verifiquei que nele 

existem diversos documentos, fotografias, registos, ocorrências, actas, entre 

outros. Em suma, este dossiê deve conter todos os documentos que o DT 

considere relevante para a evolução e formação do aluno, dando a conhecer a 

todos os professores o historial dos seus alunos em qualquer altura. 

Tal como já foi referido, o DT assume um importante papel junto dos EE, 

pois é aqui que se estabelece a ligação entre os EE e a instituição escolar. É 

fundamental que se apresente disposto a escutar os EE, adoptando uma 



 

121 

postura honesta e sincera com os mesmos, independentemente, deste 

processo por vezes se revelar desagradável ou difícil de tratar com um pai ou 

uma mãe. Apela-se aqui à sensibilidade do DT. Para nós, torna-se fácil 

compreender que determinados alunos, desde cedo, assumem uma dupla 

personalidade. Em casa e perto dos pais aparentam ser uma pessoa e na 

escola manifestam comportamentos distintos. Para os EE esta situação é 

extremamente difícil de compreender e aceitar.  

Para o esclarecimento de dúvidas e do acompanhamento da formação 

do seu educando, os EE dispõem de um horário de atendimento. Infelizmente, 

nesta escola compreendi que muitos são os pais que não se preocupam. 

Menosprezam a vida escolar dos próprios filhos, mostrando-se indiferentes ao 

que acontece no recinto escolar, fora dele, assim como na sua vida pessoal. 

Depois de algumas conversas com o DT compreendi, o porquê de tantos 

problemas e conflitos surgidos na minha turma. De facto, a ausência de alguns 

pais e do evidente desinteresse pelo filho, dão origem a comportamentos 

desviantes e impróprios para a sua idade, chegando mesmo à delinquência em 

certos casos. Neste sentido, o DT deverá servir-se de estratégias diferenciadas 

de actuação junto dos EE de modo a encorajá-los a participarem nas reuniões 

e projectos, promovendo uma relação mais estreita entre família e escola. 

Em jeito de conclusão, posso dizer que ao longo das diversas reuniões 

com o DT e das conversas informais com docentes responsáveis por este 

papel, percebi que a competência dos professores não advém das simples 

tarefas de leccionação, mas de um trabalho contínuo, pensado, estruturado e 

educativo. O DT é visto como um orientador pessoal do aluno, das respectivas 

famílias e do conjunto de professores que acompanham a turma ao longo do 

ano. A nível dos objectivos de formação este acompanhamento permitiu-me: 

� Uma familiarização com o cargo de DT, percebendo as suas funções 

para, futuramente, exercê-las da melhor forma possível; 

� Perceber a importância de promover um clima positivo de diálogo com 

os alunos, criando uma relação mais afectiva e de compreensão; 
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� Deter um conhecimento acerca dos mecanismos de direcção de turma, 

assim como, a organização/estruturação e actualização do livro de ponto 

digital e respectivo dossiê de turma. 

 

4.2.2- Formação Cívica 

No seguimento do referido no ponto anterior, o docente deve ser capaz 

de vestir vários papéis ao longo da sua carreira, de modo a adaptar-se aos 

diversos contextos que surgem. A formação do estudante-estagiário é um 

processo que deve apresentar variabilidade, tanto quanto possível, para dotá-lo 

de uma bagagem rica de conhecimentos respeitantes ao processo de 

aprendizagem. Neste sentido, sabia que a leccionação de uma aula de 

Formação Cívica seria uma experiência enriquecedora para o meu 

desenvolvimento e crescimento profissional. Encarei esta tarefa de estágio 

como um desafio completo, na medida em que a minha instrução e 

comunicação seriam colocadas à prova, o próprio controlo da turma, bem como 

a minha capacidade de inovar e cativar os meus alunos fora do contexto da EF. 

A aula foi leccionada no dia 30/03/2011, ou seja, em meados do 2º 

período lectivo. Consciente da agitação característica dos meus alunos e da 

falta de interesse pela escola, hipotequei vários temas para a aula. Não queria 

que fosse um tema banal. Procurei, sim, que estivesse relacionado com a 

disciplina de EF. Assim, surgiu a ideia de rentabilizar os conhecimentos 

adquiridos numa das minhas disciplinas preferidas frequentadas na Faculdade: 

anatomia. Inicialmente preparei a aula com um total de 30 slides referentes à 

osteologia (ossos) e miologia (músculos). Porém, como se tratava de uma aula 

de apenas um tempo lectivo (45 minutos) e dado a faixa etária dos meus 

alunos, percebi que seria demasiado exigente. Sabia, igualmente, que não me 

poderia alongar nas explicações e conteúdos, e muito menos entrar em 

pormenores. Neste sentido, optei por me cingir, unicamente, à apresentação 

dos diferentes ossos do corpo humano. 

Por muito que gostasse de confidenciar as minhas expectativas iniciais 

referentes à aula, não sou capaz. A turma levava-me a supor dois cenários 
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completamente distintos, isto é, muito bom, ou muito mau. Passo a explicar o 

porquê desta afirmação. Por um lado, sei que os alunos gostam de mim, 

respeitam-me e não me “vêem” como os outros professores. Factor que me 

levava a acreditar que iriam ter um comportamento diferente do que é habitual 

ouvir, independentemente, de se tratar de uma aula de carácter teórico. Por 

outro lado, o facto de ser uma aula num espaço fechado e de reduzida 

dimensão, com o tema teórico referido e ciente dos comentários que gostam de 

fazer uns sobre os outros, receava que os comportamentos imaturos de certos 

alunos estragassem todo o trabalho e dinâmica pretendida. Destes dois 

cenários pensados, posso dizer com especial agrado e satisfação que o 

primeiro prevaleceu. Modéstia à parte, acredito que dentro do grupo docente 

responsável por esta turma, sou vista de modo diferente pelos alunos, facto 

que me deixa bastante satisfeita. 

Conhecendo as características da minha turma, sabia que tinha que 

preparar uma aula interactiva, desafiadora e que, simultaneamente, permitisse 

uma efectiva aprendizagem sem que os alunos dessem conta. Procurei, assim, 

atribuir à componente teórica um cunho entusiasmante e com objectivo 

concreto (competição), para além do “simples” aprender por aprender. 

De entre as muitas preocupações, destaco a instrução e controlo 

disciplinar da turma. Nesta última, decidi desenvolver uma estratégia de modo 

a minimizar os comentários desnecessários que muitos alunos gostam de fazer 

e que, consequentemente, são motivo de discussões entre eles. A estratégia 

pensada residiu em tirar um prémio por cada comentário 

desnecessário/inoportuno realizado por qualquer elemento da equipa. Este 

comportamento poderá soar a uma espécie de chantagem com os alunos indo 

contra os valores éticos. Porém, quero realçar que a ideia foi utilizar uma 

estratégia para corrigir determinados hábitos errados, em prol de um melhor 

funcionamento e consecução da aula. Consciente ou não do “castigo”, a 

verdade é que não ouvi nenhum aluno proferir comentários desagradáveis aos 

colegas durante toda a aula. Revelou-se uma estratégia bastante eficaz. A 

outra preocupação foi a minha instrução e capacidade de transmitir aos alunos 

a matéria de forma empolgante e simplificada para conseguir captar o seu 
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interesse. Segui os conselhos da PC e foquei-me nos aspectos essenciais, 

utilizando uma linguagem clara, objectiva. Sempre que possível, recorri a 

mnemónicas para facilitar a aprendizagem da terminologia do esqueleto 

humano.  

Um dos pontos importantes foi o tratamento pedagógico do conteúdo 

realizado com bastante antecedência. Revelou-se fulcral conseguir transformar 

uma matéria “chata” para os alunos, numa matéria interessante. Os recursos 

materiais (vídeo) e os exemplos práticos fornecidos foram instrumentos úteis 

que me auxiliaram na concretização da aula. Lembro-me como se de hoje se 

tratasse das expressões de admiração, curiosidade e deslumbramento dos 

alunos na visualização das imagens e percepção do próprio corpo.  

O ponto alto da aula foi, sem dúvida, a competição que preparei. Nesta 

altura do ano estava a aplicar o MED, pelo que considerei pertinente manter as 

equipas estabelecidas, contribuindo para um melhor entrosamento dos 

elementos de cada equipa fora das aulas de EF.  

A estrutura e organização da aula foram, igualmente, aspectos que 

ditaram o sucesso da mesma. A competição consistiu numa espécie de jogo 

“quem quer ser milionário”. Cada equipa tinha que responder às perguntas 

sorteadas pelos seus capitães, recebendo um prémio por cada resposta 

correcta. Construi cartas coloridas com as perguntas e preparei 4 caixas para 

os prémios. Tudo isto, juntamente com a dinâmica imposta suscitou um 

envolvimento espontâneo, divertido e empolgante por parte dos alunos. 

Importa realçar, que a dada altura verifiquei que as perguntas estavam 

demasiado fáceis para determinados grupos, pelo que senti necessidade de 

“espicaçá-los” e suscitar a dúvida neles, tornando o momento mais emotivo. 

Este foi um dos comportamentos que julgo ter contribuído para os agradáveis 

comentários que recebi no final da aula. Quando estava a ir embora um grupo 

de alunos chamou-me para dizer que tinham gostado muito da aula. Um aluno 

disse: “ a professora é um ídolo para mim, agora vou sempre às suas aulas”. 

Sei que por vezes os alunos pronunciam estes comentários da “boca para fora” 

e sem pensar naquilo que estão a dizer. Contudo, não deixo de me sentir 
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satisfeita e agradada com o trabalho desenvolvido para conseguir ouvir este 

tipo de expressões mesmo que nem sempre correspondam à realidade. Outro 

aluno revelou interesse em seguir a área da EF, perguntando-me se era 

necessário saber todos os ossos e músculos do corpo humano. Achei curioso e 

fi-lo perceber a importância que esta temática tem na EF. Portanto, toda a 

dedicação, esforço, trabalho e tempo dispendido na preparação da aula 

revelou-se gratificante, sentindo no final que “valeu a pena”! 

Perante o sucesso da aula, não posso dizer que vivenciei na prática os 

sentimentos e situações de frustração tão referidos pelos restantes 

professores, uma vez que a turma apresentou-se normal, revelando um 

comportamento apropriado a uma sala de aula. No que diz respeito à 

aprendizagem, tenho consciência que 45 minutos de aula não são suficientes 

para produzir uma aprendizagem significativa. Porém, acredito que (uns mais 

do que outros) memorizaram alguns nomes e quando alguém falar no fémur, 

por exemplo, eles poderão não saber em que parte do corpo se insere, mas 

dirão: “eu já ouvi falar desse osso”! Deu-me, realmente, muito gozo preparar a 

aula, bem como a respectiva concretização. 

Para finalizar, deixo um apelo aos professores, principalmente, aqueles 

que leccionam estas áreas curriculares não disciplinares (formação cívica, 

estudo acompanhado, etc.), pois são eles que supostamente esboçam, 

planeiam, e preparam a aula. Cabe, portanto, a nós professores responsáveis 

pela tarefa de educar, tornar a aula atractiva e cativante mesmo que o tema por 

vezes dite o contrário. A meu ver, qualquer aula será melhor e terá mais 

sucesso se promovermos a intervenção dos alunos. Isto é, atribuir à aula um 

cunho divertido e diferenciado da simples exposição verbal monótona e 

massacrante, que caracteriza algumas das aulas teóricas.  

 

4.2.3- Actividades desenvolvidas na escola 

Com vista à promoção de uma maior interacção dos alunos com a 

Escola, e mais especificamente, com a nossa disciplina, o Grupo de EF elabora 

todos os anos lectivos um Plano Anual de Actividades. Este é constituído por 
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uma variedade de actividades que visam despertar no aluno o gosto pela 

prática desportiva. 

Ao longo do ano lectivo fui presença assídua nas reuniões do 

Departamento Curricular de Expressões, onde foram debatidas a organização 

destas actividades. Nas várias reuniões do Núcleo de Estágio procurei expor as 

minhas ideias e sugestões, prevendo situações do campo do inesperado, de 

modo a promover um controlo eficaz e, consequentemente, conduzir as 

actividades com fluidez. 

Sendo um ano de experiência e de desafio constante para o Núcleo de 

Estágio, ficamos incumbidos de organizar algumas actividades para a 

comunidade educativa, pois era importante adquirir os conhecimentos práticos 

de eventos destas dimensões. Foi, assim, pensado e organizado o Corta-Mato, 

o Meeting de Atletismo e o Dia de Desportos Alternativos. Estes dois últimos 

ficaram totalmente à nossa responsabilidade, com o auxílio da PC. 

 

 4.2.3.1- Corta-Mato 

O Corta-Mato escolar é uma actividade destinada a todos os anos de 

escolaridade. Esta foi planeada e organizada pela totalidade do grupo de 

professores de EF. 

 Uma vez que esta actividade envolve o maior número de participantes, 

foi preparada com alguma antecedência a fim de garantir as condições 

necessárias para o sucesso da prova e dos seus participantes. Refiro-me, 

principalmente, à angariação de patrocínios. Esta foi uma das tarefas do 

Núcleo de Estágio. A nossa preocupação centrou-se não na questão monetária 

mas, essencialmente, em angariar alimentos e água para fornecer aos 

participantes no final da sua prova. A meu ver o Núcleo de Estágio superou as 

expectativas, conseguindo obter prémios para os 3 primeiros vencedores de 

cada escalão para além das usuais medalhas e diplomas. De todos os 

patrocínios, os alimentos foram sem dúvida, os mais importantes para a 

concretização da actividade. Contudo, aquando da entrega das medalhas, 

reparei que os prémios complementares oferecidos suscitaram um efeito 
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bastante positivo nos vencedores, mostrando-se orgulhosos e satisfeitos com a 

recompensa. Para mim, esta satisfação dos alunos é encarada como o 

reconhecimento do nosso trabalho. Importa realçar que angariamos uma 

grande quantidade de bebidas (sumos, águas) e bolachas, pelo que 

conseguimos aproveitar alguns patrocínios para as posteriores actividades 

planeadas. Por outro lado, os pães e iogurtes que não tinham grande margem 

de validade foram oferecidos ao Lar Juvenil. 

 Na escola Secundária de Carvalhos o Corta-Mato está muitíssimo bem 

estruturado e planeado a nível colectivo. Acredito plenamente, que foi este 

trabalho colectivo e de cooperação entre os professores da disciplina que 

ditaram o sucesso da actividade. A distribuição de funções pelos vários 

professores e alguns funcionários da escola, torna a organização mais simples 

e menos árdua. Também não podemos esquecer a contribuição dos longos 

anos de experiência de cada elemento, bem como a dinâmica associada a este 

evento. Cada um sabe exactamente o que fazer, qual a sua tarefa, pelo que o 

resultado emerge naturalmente em harmonia. No dia, a minha função dividiu-se 

entre o lanche e a recolha dos dorsais na meta, local que me permitiu ter uma 

percepção global do decorrer de toda a actividade. 

 Outro aspecto positivo que contribui para a realização do Corta-Mato, 

ano após ano, são os recursos espaciais de que a Escola desfruta. O facto de 

poder utilizar as instalações do Lar Juvenil proporciona uma competição 

apelativa com percursos diversificados e bastantes diferentes do piso 

alcatroado das estradas, como acontecia na minha adolescência. Contudo, 

uma das críticas que fiz após reflectir, residiu na falta de bombeiros na área 

mais alta e perigosa do percurso (campo de Futebol e mata). Apesar da rápida 

intervenção na zona da meta quando os participantes chegavam ofegantes e 

perturbados pelo esforço excessivo, faltaram elementos da equipa de 

bombeiros pela extensão dos percursos, caso acontecesse algum acidente. 

 Outro aspecto a salientar foi a falta de participantes, revelando-se 

mesmo, o aspecto menos positivo de toda a actividade organizada. A reduzida 

quantidade de inscrições é explicada pelo facto dos cursos profissionais 
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(número considerável de turmas) serem obrigados a comparecer às suas 

aulas. Desta forma, defendo que o Corta-Mato deveria ser uma actividade com 

carácter obrigatório, isto porque, os professores já preparam os seus alunos 

(ao longo do 1º período) com esse intuito, para além de ser um dia 

exclusivamente pensado para os mesmos. Portanto, a adesão em massa seria 

o cenário ideal para o pleno sucesso deste evento.  

Em jeito de conclusão o Corta-Mato consistiu numa preparação para as 

actividades a desenvolver pelo Núcleo de Estágio, servindo para nos despertar 

para todas as tarefas que constituem um evento desta dimensão. Foi, sem 

dúvida, uma experiência enriquecedora que me fez olhar para trás e perceber 

todo o trabalho que os meus professores de EF tinham no dia do (simples) 

Corta-Mato. Realço por último que o acompanhamento da PC revelou-se um 

verdadeiro e pormenorizado guia de todo o envolvimento que esta actividade 

encerra. 

 

Imagem 3- Fotografias do dia do Corta-Mato Escolar 

4.2.3.2- V Meeting de Atletismo 

O Núcleo de Estágio ficou responsável por organização o V Meeting de 

Atletismo, destinado exclusivamente aos alunos do ensino Básico. As provas 

eram de carácter individual (Salto em Altura, Salto em Comprimento, Corrida 

de Resistência e Velocidade), havendo no final uma competição de equipas 

(Estafetas). Neste sentido, as equipas eram obrigatoriamente constituídas por 4 

elementos e 2 suplentes. Os 4 elementos tinham uma participação individual, 

sendo que apenas podiam participar numa prova. Dos 6 constituintes da 

equipa, 4 participaram na prova de estafetas.  



 

129 

 Apesar de contar com a participação de todos os professores de EF no 

dia da sua concretização, toda a organização e preparação logística da 

actividade ficou a nosso cargo, contando sempre com o auxílio da PC nas 

dúvidas surgidas. Neste sentido, torna-se claro que esta consistiu para nós a 

prova de fogo, onde iríamos testar algumas das nossas capacidades. Para 

além disso, seria um teste à nossa capacidade de reflexão na acção e, 

consequentes, alterações adequadas e exactas. 

 Importa salientar que através da vivência do Corta-Mato foi-nos possível 

visualizar superficialmente algumas destas funções, facultando-nos uma 

reduzida mas importante bagagem no que diz respeito às várias tarefas. O 

medo de falhar e a insegurança no momento das decisões tomadas estiveram 

sempre presentes. Estaríamos nós à altura das expectativas? À medida que o 

dia se foi aproximando, as reuniões e conversas do grupo tornaram-se cada 

vez mais objectivas e direccionadas, a confiança mais presente, pelo que a 

visualização da actividade, pouco a pouco foi-se revelando mais clara para 

todos. É certo que existiram muitas discussões e debates pertinentes 

referentes a pormenores, tendo sido precisamente estes debates, que nos 

obrigaram a pensar, fazendo emergir ideias positivas e vantajosas 

relativamente às formuladas.  

 Seguindo esta linha de pensamento, considero que a dinâmica de grupo 

implementada, desde o início do ano lectivo no nosso Núcleo de Estágio, foi 

fundamental para a concretização da actividade. Foi necessário proceder à 

distribuição inicial de tarefas a fim de repartir todo o trabalho de logística 

essencial e determinante para a sua realização. Realço que esta opção não 

suscitou o desinteresse e desconhecimento acerca das restantes tarefas, bem 

como não impediu um sentimento de inter-ajuda patente. Portanto, a 

cooperação e a partilha de ideias no grupo foram aspectos preponderantes 

para a definição, organização e consecução com êxito da actividade. 

Um dos aspectos a melhorar relaciona-se com a eleição da data de 

realização. Parece ser um pormenor banal, mas não é. Nas semanas 

anteriores, bem como no próprio dia, apercebi-me junto dos alunos que a data 



 

130 

escolhida coincidia com a época de testes e aulas de revisão para os mesmos. 

Deste modo, os alunos que participaram no Meeting tiveram que faltar à aula 

de revisão, sendo prejudicados em relação aos companheiros dado que 

determinados professores optaram por leccionar a aula com os elementos da 

turma que não se inscreveram. Julgo que seria pertinente sensibilizar ou 

mesmo obrigar os professores das diferentes áreas curriculares a acompanhar 

a turma (participantes e não participantes) naquela hora, tal como se encontra 

estipulado no horário. A fim de evitar a sobreposição com os testes, a solução 

consistiria em seleccionar um dia próximo do fim do 2º período lectivo, ou 

mesmo, no último dia deste. Minimiza, desta forma, a possibilidade de 

interferência com a avaliação das diversas disciplinas, precavendo igualmente, 

os condicionalismos das condições climáticas as quais nos deixaram inquietos 

até à sua concretização.  

 No que concerne à prova de Salto em Altura, caso as condições 

climatéricas o permitam, presumo que seria mais produtivo a nível da 

espectacularidade do evento colocá-la no exterior a par das restantes e não 

restringi-la ao reduzido púbico das bancadas do pavilhão gimnodesportivo. De 

facto, reparei que esta suscitou um interesse vistoso por parte dos apoiantes 

de cada equipa presentes nas bancadas. Precisamente devido às incertezas 

apresentadas pelas condições meteorológicas (chuva) nessa manhã, optámos 

por realizá-la no recinto coberto.   

 Em suma, estou ciente que a realização desta actividade desenvolveu 

em mim algumas competências ao nível da organização e gestão de eventos, 

colmatando algumas das minhas inseguranças e um certo desconhecimento. 

Consequentemente, deixou-me mais confiante, motivada e atenta aos 

pormenores para a concretização do próximo desafio: a preparação do Dia de 

Desportos Alternativos. 

 

4.2.3.3- Dia de Desportos Alternativos 

 O Dia de Desportos Alternativos foi desenvolvido para a comunidade 

educativa, em particular para os alunos do Ensino Secundário, uma vez que 
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estes não tiveram oportunidade de participar no V Meeting de Atletismo. A 

actividade teve lugar no dia 5 de Abril de 2011. 

 A organização deste evento ficou à responsabilidade do Núcleo de 

Estágio em colaboração com um grupo de alunos do 12ºB no âmbito da 

disciplina de Área de Projecto. O evento foi preparado com bastante 

antecedência, mas uma vez que o Núcleo de Estágio estivera envolvido em 

actividades anteriores (dia de Afilhados e Padrinhos, e o Meeting de Atletismo), 

as primeiras tarefas organizativas ficaram ao encargo dos alunos. Estes 

estiveram sempre em sintonia e concordância com o Núcleo de Estágio através 

das reuniões efectuadas.  

 No que respeita à angariação de patrocínios, sabíamos de antemão que 

seria difícil solicitar novamente determinadas empresas, pelo que optámos por 

novos contactos dos quais não se disponibilizaram a ajudar. Assim, realço que 

foi pertinente resguardar alguns patrocínios conseguidos anteriormente 

(bolachas e sumos) precavendo um lanche simpático no final da actividade 

para todos. O nosso pedido também se estendeu a empresas desportivas, 

sendo que uma delas contribuiu com o empréstimo de equipamento necessário 

à mostra de um dos desportos (Golfe). 

 Diferente de todas as actividades organizadas, esta envolvia a vinda de 

pessoal especializado em determinada modalidade à escola. Para tal, o 

contacto prévio que os alunos do 12º ano estabeleceram com os elementos em 

causa foi crucial, assim como, confirmar e “relembrar” esporadicamente a sua 

presença (professora responsável pelo Núcleo de Kin-Ball da Escola 

Secundária António Sérgio e representante do Speedminton em Portugal). Este 

último, forneceu todo o material necessário para a vivência da modalidade, o 

que nos auxiliou bastante, uma vez que evitou custos acrescidos para a sua 

realização. Por sua vez, para além do equipamento desportivo fundamental 

(coletes e bola de Kin-ball) a professora convidada fez-se acompanhar de 

alguns alunos da sua escola para efectuarem uma demonstração inicial. 

Posteriormente, decidimos rentabilizar estes alunos de modo a tornar os jogos 

mais competitivos, pelo que enquadraram nas diversas equipas. Estes 
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revelaram-se verdadeiros ajudantes. Considero que todos estes ajudantes 

(Speedminton e Kin-ball) facultaram uma maior credibilidade ao evento, 

fornecendo informações acerca da modalidade em questão, mas sobretudo, 

ressalvando aspectos pertinentes da vivência/experiência de cada um.  

 No que concerne à escolha das modalidades, inicialmente tínhamos um 

leque alargado de opções, pelo que foi necessário cingir a actividade à 

apresentação de apenas 6 desportos alternativos, de acordo com o número de 

infra-estruturas disponíveis na escola. Julgo que os desportos seleccionados 

foram adequados, tendo em consideração os recursos materiais e fácil 

apreensão das regras e regulamento dos mesmos pelos alunos. Assim, os 

desportos escolhidos foram o Tchoukball, o Speedminton, o Kin-ball, o Frisbee, 

o Unihockey e uma pequena mostra de Golfe (Imagem 4 da esquerda para a 

direita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagem 4-  fotografias dos diferentes desportos: Tchoukball, o Speedminton, o Kin-ball, o 
Frisbee, o Unihockey e Golfe  
 

 Ficou definido que a minha estação seria o Kin-ball. Porém, à medida 

que as rotações foram acontecendo sentia-me de certa forma “inútil”, pois eram 

muitos colaboradores naquela estação. Tomei então liberdade de ajudar o meu 

colega de estágio responsável pela coordenação e supervisão de toda a 

actividade. Numa actividade como esta, onde seríamos avaliados, nada podia 
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falhar, pelo que duas cabeças pensam sempre melhor do que uma. Para além 

desta estação, fiquei ainda responsável pela preparação do lanche e 

organização da entrega de prémios. 

 A meu ver, a realização do evento foi um sucesso. Houve um pequeno, 

mas típico atraso inicial devido à chegada tardia dos alunos às instalações 

gimnodesportivas. Contudo, realço que as estações estavam devidamente 

preparadas no horário previsto. Para esta preparação atempada foi necessário 

o Núcleo de Estágio juntamente com os quatro alunos do 12º ano reunir-se na 

véspera para adiantar tarefas que nos tirariam tempo no dia da actividade. 

Essa noite foi, de facto, fundamental para montar o material essencial para os 

diferentes desportos (balizas, linhas, aparelhagem, etc.), sem esquecer os 

pequenos detalhes que no dia, provavelmente, passariam em branco, tais 

como, as protecções para os encaixes da rede de Voleibol, afixação do cartaz 

de cada desporto, saco para os valores, etc. No final da noite, com toda esta 

cautela e numa conversa com os meus colegas ficamos convencidos que a 

actividade seria um sucesso. E assim foi!  

 Em suma, foi uma prova superada pelo Núcleo de Estágio. Exigiu um 

trabalho individual de todos, onde o espírito de equipa e a cooperação 

prevaleceram. Esta actividade permitiu-me, assim, adquirir uma maior 

percepção de todos os pormenores que são necessários para organizar uma 

actividade desta dimensão. O maior prémio foi, sem dúvida, visualizar as 

expressões de contentamento, envolvimento e prazer dos alunos nos diversos 

desportos apresentados. Apesar de cansados no final desta manhã, o 

sentimento de “dever cumprido” foi patente em cada um de nós. 

 

4.2.4- Desporto Escolar ( Compal Air) 

 O Desporto Escolar é uma área transversal da Educação. É entendido 

como um instrumento de promoção da saúde e do desporto, da inclusão e 

integração social e do combate ao insucesso e abandono da escola. O Projecto 

de Desporto Escolar é da responsabilidade da Direcção -Geral de Inovação e 
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Desenvolvimento Curricular (DGIDC), sendo operacionalizado em 

concordância com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE). 

 Todas as escolas são obrigadas a participar no Projecto de Desporto 

Escolar, envolvendo todos os anos de escolaridade. Na escola, este é parte 

integrante do Projecto Educativo e do Plano de Actividades, articulando-se 

mais especificamente, com a disciplina curricular de EF. É desenvolvido 

através da actividade interna e externa. 

 Confesso que, nesta escola, encontrei um vasto leque de actividades no 

âmbito do Desporto Escolar as quais nunca tive oportunidade de praticar nos 

meus tempos de Ensino Básico e Secundário. Se a memória não me atraiçoa, 

o Corta-Mato e o Futsal foram as únicas modalidades onde existiam provas 

inter-turma. Neste contexto, a Escola Secundária de Carvalhos apresenta uma 

variedade alargada de actividades que permite chegar a todos os alunos, 

desde desportos individuais aos colectivos. 

 Relativamente à actividade interna, esta engloba o conjunto de 

actividades físico-desportivas que se enquadram no Plano Anual de Escola 

desenvolvidas pelo grupo de EF. Para além das actividades organizadas para a 

comunidade educativa (Corta-Mato, Meeting de Atletismo e dia de Desportos 

Alternativos), ao longo do ano, a escola promoveu torneios inter-turmas, sendo 

o Projecto intitulado “Escola em Movimento”. Os torneios organizados abarcam 

a modalidade de Voleibol (1º período), Basquetebol (2º período) e Futsal (3º 

período), todos eles realizados no mesmo horário lectivo, isto é, à quarta-feira. 

Todos os alunos podem participar desde que não interfira com o horário de 

aulas.  

 Saliento que este projecto possui uma visível aderência, sobretudo, 

aquando dos torneios de Futsal (não é por acaso que o Futebol é considerado 

o “desporto rei”). Esta competição inter-turmas tem em vista apurar os 

melhores classificados para representar a escola em determinados eventos. 

Assim, o Voleibol visa apurar as equipas para disputar o “Gira-Volei” e o 

Basquetebol pretende apurar as equipas para o “Compal air”. Um aspecto que 
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considero falhar, é o facto de não haver nenhum evento inter-escolas 

relacionado com o Futsal.  

 Para além destas modalidades, um professor da nossa escola conseguiu 

cativar um grupo de alunos para o Tag-Rugby, formando um grupo coeso e 

competitivo, comprovado pelos resultados obtidos na competição inter-escolas. 

Mostrou que é possível diversificar a prática desportiva dos alunos, trazendo à 

nossa escola a prática de uma modalidade dita não tradicional. 

 Uma das tarefas de estágio consistia em participar na competição 

regional do Compal Air a fim de compreender toda a sequência envolvida no 

Projecto de “Escola em Movimento”. A nível da organização, considero que 

existiram algumas falhas, começando logo pelo atraso exagerado do início dos 

jogos. A meu ver, houve um certo desleixo na organização da actividade, pois 

determinadas situações poderiam ter sido evitadas (preparar os campos 

exteriores no dia anterior). Relativamente às condições para os jogos, tendo 

em conta os espaços disponíveis da escola, considero que foram bem 

aproveitados. Considero ainda que foi pertinente colocarem os jogos dos mais 

pequeninos dentro do pavilhão gimnodesportivo, local que possuía bancadas 

para os respectivos EE assistirem. Por fim, julgo que seria interessante a 

escola convidar um jogador conhecido de Basquetebol proporcionando aos 

alunos o convívio agradável e inesquecível, certamente.  

 A actividade externa é implementada através da participação em 

encontros inter-escolas.  No nosso distrito, os encontros são organizados pelo 

Centro Competitivo do Porto, sendo constituído por 12 jornadas apenas num 

ano inteiro. Na minha opinião, julgo que seria pertinente proporcionar um 

campeonato mais competitivo. Não digo organizar um quadro competitivo 

semanal como acontece nos clubes federados, mas por exemplo, promover 

jogos de 15 em 15 dias. Acredito que contribuiria para um incremento da 

procura e participação dos alunos e, consequentemente, da expansão do 

Desporto Escolar. Treinar por treinar a dada altura leva ao desinteresse, vendo-

se desta forma os indivíduos obrigados a ir em busca da competição em clubes 

federados. Porém, reparei que os professores têm pouca disponibilidade para 
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este tipo de encontros, que solicitam o fim-de-semana, devido à própria vida 

pessoal. Portanto, esta situação seria complicada na maioria das escolas. 

 Por fim, verifica-se que há uma ligação entre o Desporto Escolar e o 

desporto federado. Tal como me aconteceu, muitos alunos aprimoram o seu 

gosto pela prática desportiva, em virtude de procurarem uma prática mais 

rigorosa, mais competitiva e sistemática.  

 

4.3- Área 3- Relação com a Comunidade 

“É hoje claro que o papel das famílias deve ir para além da 

participação em reuniões ou de contactos esporádicos. Deve 

ser uma relação de confiança mútua e de colaboração activa” 

(Alaiz et. al., 1998) 

 No âmbito do EP, o Núcleo de Estágio de EF tinha como tarefa a 

elaboração de uma actividade que promovesse uma sinergia entre a nossa 

Escola e a Comunidade envolvente. A actividade foi planeada e organizada 

pela PC, grupo de professores de Educação para a Saúde e Núcleo de 

Estágio. Com o intuito de promover um espaço aberto a todos os elementos da 

comunidade, destinado à promoção de interacções de carácter informal entre 

todos os agentes da escola e sem deixar de proporcionar uma experiência de 

aprendizagem aos alunos, foi sugerida a realização de uma tarde dedicada aos 

jogos tradicionais. 

 Vários foram os objectivos tidos em consideração na projecção desta 

actividade intitulada de “Dia de Afilhados e Padrinhos”. São eles:  

• Proporcionar aos alunos do 7º ano um momento de convívio salutar 

com os seus “padrinhos” da escola (11º/12º ano), contribuindo para 

uma melhor integração na comunidade escolar dos alunos mais 

novos; 

• Estimular as relações afectivas entre alunos de diferentes escalões 

etários; 

• Criar um clima de responsabilidade nos alunos mais velhos; 

• Criar um ambiente escolar saudável, precavendo casos de Bullying.  
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Este dia decorreu durante a tarde de 15 de Dezembro de 2010 sendo 

estimados 48 Padrinhos/Madrinhas do 11º e 12ºanos e 89 alunos do 7º e 8º 

anos, perfazendo cerca de 137 participantes no total. De forma a manter um 

controlo de todos os participantes, os respectivos DT comprometeram-se a 

cooperar na actividade contribuindo para uma maior supervisão. O convite foi 

estendido a todos os EE ou familiares mais próximos dos alunos para 

assistirem a este evento e a participarem no lanche. Este último teve lugar no 

final da tarde nas instalações do refeitório da escola, sendo inteiramente 

organizado pelos diversos participantes.  

 O Núcleo de Estágio juntamente com a PC, após algumas reuniões e 

debate referente à escolha dos jogos, seleccionou 11 dos jogos tradicionais 

considerados mais divertidos, motivadores e cativantes. São eles: “jogo das 

varas”, “andas”, “lenço”, “cadeiras”, “macaca”, “corda”, “tiro ao alvo”, “corrida de 

sacos”, “ski”, “malha” e “peão”/”Berlinde”. Os alunos foram divididos em grupos 

de reduzida dimensão, cada um acompanhado pelos respectivos padrinhos. No 

sentido de todos os grupos terem a oportunidade de experimentar a totalidade 

dos jogos propostos, foi incutido um sistema de rotação após 15 minutos de 

actividade. Importa salientar que em cada estação havia um professor de EF 

ou Educação para a Saúde responsável pela gestão e supervisionamento do 

mesmo. Conhecidos os efeitos da competição desportiva optámos, 

essencialmente, por promover actividades com este cariz. 

Apesar de não ser atribuído nenhum simbolismo à componente 

competitiva, os grupos de participantes e respectivos professores mostraram-

se, agradavelmente entusiasmos e divertidos na realização das diferentes 

estações. Enquanto observadora externa que fui durante alguns minutos, 

destaco a tradicional “corrida de sacos” como um dos jogos mais atractivos e 

empolgantes, evidenciado nas prestações da grande maioria dos participantes.  

Em jeito de conclusão, considero que o sucesso deste projecto foi visível 

a vários níveis. A nível das relações afectivas desenvolvidas e na promoção da 

inclusão dos mais novos, possibilitando a estes a aprendizagem de alguns 

jogos tradicionais. 
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De facto, percebi que a infância de determinados alunos foi bastante 

pobre no que respeita a esta temática. A actividade permitiu ainda, fomentar 

um dia diferente e agradável entre os alunos do Ensino Básico, Secundário e 

respectiva Comunidade envolvente (Imagem 5).  

 

A escola é um lugar para todos, pelo que este projecto desenvolvido 

com o intuito de combater as situações de violência física ou psicológica para 

com os mais fracos e, consequentemente, promover relações afectivas, revela-

se de extrema importância. 

 

4.4- Área 4- Desenvolvimento Profissional 

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se 

tornará assim uma máquina utilizável e não uma 

personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um 

senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, do que 

é belo e moralmente correcto” (Albert Einstein). 

 A curiosidade acerca da profissão docente e todo o processo de ensino-

aprendizagem acompanhou-me ao longo deste estágio, onde sempre procurei 

encontrar as respostas às minhas dúvidas e colmatar as minhas dificuldades. 

O desenvolvimento do PFI enquadra-se nesta Área de Desempenho 

(Área 4). Nele expus as minhas debilidades, objectivos, estratégias, recursos e 

Imagem 5 - Fotografias do dia de Afilhados e Padrinhos 
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metas a atingir, pelo que, o objectivo central foi focar a minha formação nas 

áreas que mais necessitava.  

Com o intuito de progredir e superar as minhas dificuldades na instrução 

aceitei de imediato o convite para integrar a direcção de uma equipa de Futebol 

de 7 (treinadora adjunta) em meados de Dezembro do ano passado, tal como 

comprovo numa das muitas reflexões redigidas. 

Reflexão nº44/45: Na realidade, penso que me falta destreza e 

descontracção no momento de transmitir a informação. Deste modo, 

acredito piamente que a prática e as vivências com os vários tipos de 

populações me ajudarão a crescer neste parâmetro e colmatar as minhas 

hesitações. Nesta linha de pensamento, posso confessar que a minha 

opção em ajudar a treinar uma equipa de futebol de 7 este ano baseou-se 

nesta limitação pois, mesmo sabendo que a vertente do treino exige um 

discurso diferente do da escola, independentemente das características de 

um e de outro tenho, assim, a possibilidade de treinar a minha oralidade em 

público. 

Neste momento acompanho duas equipas de escalões diferentes. Posso 

dizer que as crianças de 5 e 6 anos, bem como as de 8 e 9 anos são exigentes 

na forma como comunicamos e na linguagem que utilizamos. Exigem 

explicações objectivas, directas e simples. Também, não pude usar 

determinadas expressões e termos técnicos (“caprichar no passe”, “recepção 

orientada”). Na minha turma, dada as suas características, o mesmo sucedeu. 

Tive que repetidamente associar a terminologia específica de cada modalidade 

(“estender os membros inferiores”, “salto engrupado”) à linguagem que 

conheciam. No treino, fui igualmente confrontada com perguntas do tipo: 

“porque tenho que passar com a parte de dentro do pé?”, “posso agarrar a bola 

quando ela vai à minha cara?”. Toda esta variedade de perguntas fizeram-me 

passar por situações de instrução diversificadas as quais me permitiram um 

transfer para a minha turma. De facto, apesar dos meus alunos possuirem 

idades mais avançadas, não deixam de apresentar muitas dificuldades em 

termos de conhecimento. Assim, rapidamente, fui sentido mais à vontade, mais 

confiante na prática diária. 
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O Núcleo de Estágio teve oportunidade de participar numa acção de 

formação de Tag Rugby, porém, por motivos de saúde não pude acompanhar 

os meus colegas. Realço, contudo, que os responsáveis pela formação foram 

convidados a leccionar duas aulas na nossa escola, pelo que tive oportunidade 

de assistir às diferentes fases de aprendizagem do conteúdo. Numa conversa 

informal com os formadores, adquiri ainda alguns conhecimentos adicionais 

respeitantes a esta nova modalidade, quer a nível escolar, quer a nível da sua 

divulgação, expansão e evolução. 

Talvez mais relevante do que acções de formação, realço a importância 

que assumiram os meus colegas do Núcleo de Estágio e a nossa PC na minha 

evolução a todos os níveis. Aprendi os cuidados de uma mãe, aprendi os 

cuidados na alimentação e a importância de uma vida social mesmo que o 

tempo pareça escasso. Das muitas conversas e discussões, colectivas ou 

individuais, procurei sempre retirar ilações importantes. Hoje, posso dizer que 

cada etapa que ultrapassei foi conseguida muito à custa do meu esforço e 

dedicação, é verdade, mas sempre com um conselho, uma dica, uma 

estratégia, uma palavra que fosse deste meu grupo de trabalho. Ou melhor, 

deste meu grupo de amigos! 

O aprofundamento de um tema decorrente do processo ensino-

aprendizagem intitulado: “grau de satisfação dos alunos na aula de EF” foi 

importante para o meu desenvolvimento não só como profissional mas também 

como pessoa. 

 

4.4.1- Análise comparativa dos níveis de satisfação  dos alunos nas 

aulas de Educação Física  

O presente trabalho é estruturado em três partes. Inicialmente, será 

realizada uma breve revisão da literatura na qual se pretende compreender o 

conceito de interesse e satisfação, uma vez que são facilmente confundidos. 

Neste ponto, mencionarei ainda, a pertinência deste projecto, bem como os 

respectivos objectivos geral e específico. 
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Na segunda parte, procederei à exposição dos materiais e métodos 

utilizados, caracterização da amostra, recolha de dados, procedimento 

metodológico, tratamento estatístico e apresentação dos resultados obtidos na 

turma.  

Por fim, na terceira parte do presente estudo, irei procurar debater as 

principais ilações retiradas do mesmo, considerando a influência da 

componente competitiva nos níveis de satisfação dos alunos na aula.  

Importa salientar que este projecto de investigação-acção não visa um 

aprofundamento teórico e científico da temática aqui apresentada. Neste 

sentido, o tratamento dos dados recolhidos nos inquéritos, também não será 

fundamentado com devido rigor científico. Realço, ainda, que os dados não 

apresentam uma consistência desejada, devido à reduzida amostra utilizada. 

Portanto, com a realização deste trabalho, pretendo unicamente, retirar ilações 

referentes aos meus alunos, tendo em conta as suas características.  

 

4.4.1.1- Enquadramento do tema - Revisão bibliográf ica 

Segundo Alves (2003), a motivação desempenha um papel fulcral na 

relação ensino-aprendizagem, sendo essencial em qualquer ambiente, 

conteúdo ou situação para uma execução bem sucedida. 

Marzinek e Neto (2007) apresentam o conceito de motivação dividido 

segundo duas componentes. A motivação extrínseca compreende factores 

externos e levam os jovens à prática da actividade física devido à influência de 

colegas, pais ou professore, etc. A motivação intrínseca inclui factores internos, 

nomeadamente, o prazer, a satisfação, o interesse, etc., em realizar as aulas 

de EF.  

Neste sentido, irei proceder a uma breve revisão bibliográfica acerca dos 

conceitos de satisfação e interesse, dada a complexidade a eles associada. 
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Satisfação 

Segundo Rosado et al. (2009), a satisfação integra a participação e a 

apreciação do desporto. Os mesmos autores definem a satisfação no Desporto 

como “um estado afectivo positivo resultante de uma complexa avaliação das 

estruturas, processos e produtos associados com a experiência desportiva”. 

Pode ser ainda entendida como a “diferença entre a percepção do que os 

atletas receberam e o que eles querem”. O autor afirma que quanto maior for 

esta diferença, maior será a insatisfação vivida. 

Chelladurai et al. (1988) cit. por Rosado et al. (2009) demonstram que a 

performance está intimamente relacionada com a satisfação, na medida em 

que um determinado aspecto que influencia a performance do jovem (nível 

individual ou colectivo) pode, igualmente, ter interferência directa ou 

indirectamente a nível da sua satisfação. 

No mesmo sentido, Kotler (1988) cit. por Vieira (2008) refere que a 

satisfação do indivíduo relaciona-se com as suas expectativas. Quanto maior 

forem as suas expectativas, maior serão as suas insatisfações. Portanto, caso 

o desempenho não corresponda às expectativas do indivíduo, este fica 

naturalmente insatisfeito. Contrariamente, se corresponder às suas 

expectativas, este ficará satisfeito. Por outro lado, quando o desempenho 

consegue superar às suas expectativas, o indivíduo ficará, extremamente, 

satisfeito. 

Concordando com Vieira (2008), a avaliação da satisfação (neste caso 

dos alunos) surge como um instrumento importante de diagnóstico, pois 

possibilita ao professor avaliar o seu desempenho nos projectos elaborados.  

 

Interesse 

No dicionário de Educação Física e do Desporto a palavra interesse é 

entendida com um conjunto de preferências que reflecte o que um indivíduo 

gosta ou desgosta aquando da prática de actividade física, desporto, etc 

(Barbanti, 1994). Recentemente, com o desenvolvimento da pesquisa da 
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motivação intrínseca dá-se a separação do interesse e do prazer, dado que 

estes apresentam designações diferentes (Deci, 1992 cit. por Santos, 2001). 

Assim, o prazer é um sentimento de satisfação que advém da eficácia e 

da competência, sendo que promove o interesse contínuo da pessoa na tarefa 

de aprendizagem. Por sua vez, o interesse não produz necessariamente, 

prazer. Deriva, antes, de percepções quanto à actividade, sendo o resultado 

das propriedades correlativas: curiosidade, atenção, desejo de exploração, etc. 

(Reeve, 1989 cit. por Santos, 2001). 

Existem dois tipos de interesse para Mitchell (1993) cit. por Santos 

(2001), são eles: despertar interesse e manter interesse. No que concerne ao 

primeiro, este está associado às “percepções das características da actividade 

que atraem o aluno para tomar parte na actividade num determinado 

momento”. Para o autor, manter o interesse implica um efeito de longa 

duração, capaz de manter o envolvimento do aluno ao mesmo nível na 

actividade, após diminuir o despertar interesse. 

 

4.4.1.2- Pertinência do tema proposto 

 Na sociedade actual, existem vários profissionais da Educação que são, 

permanentemente, confrontados com diferentes atitudes dos seus alunos 

perante as aulas. De facto, pode haver numa turma alunos que executam as 

tarefas propostas com prazer e satisfação e outros que o fazem por obrigação, 

simplesmente, porque tem que ser feito. Como podemos promover o interesse 

e prazer dos alunos nas aulas? Cabe à escola e aos próprios docentes de cada 

disciplina essa obrigação.  

Segundo Reis (2009), a escola enquanto Projecto Educativo e 

Desportivo encontra na competição um espaço genuíno de humanidade, de 

investimento em competências e de valores que consagram o desporto.  

 A temática do estudo ganha pertinência, principalmente, aquando da 

leccionação da UD de Salto em Comprimento, devido à falta de adesão dos 

meus alunos às aulas. Nessa altura, decidi averiguar as expectativas iniciais 
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dos alunos para as aulas de EF. Após recorrer à análise e tratamento de dados 

obtidos nos inquéritos realizados na primeira aula do ano lectivo, constatei que 

as expectativas iniciais para a frequência à minha disciplina eram satisfatórias. 

Os dados mostram que de uma escada de 0 a 10 a maioria (7 elementos) 

apresenta motivação 10 para as aulas de EF. Por outro lado, 3 alunos têm 

motivação 9 e outros 3 revelam motivação 7. Com uma frequência bem mais 

reduzida, existe um aluno com motivação 5 e um aluno com motivação 3 para 

as aulas. Apesar dos resultados obtidos, com o decorrer das aulas e do 

convívio com a turma apercebi-me que estes dados não correspondem, 

totalmente, à realidade. Verifiquei antes, que muitos alunos apresentam um 

certo desinteresse pela aula de EF, principalmente por determinadas tarefas: 

exercícios analíticos ou situações de aprendizagem isoladas que não envolvem 

a competição. 

 A competitividade é entendida por muitos autores como uma 

característica imprescindível das aulas de EF, sendo que determinados valores 

competitivos (cooperação, fair-play, espírito de sacrifício, etc.) são mesmo 

transmitidos e apreendidos na aula. Segundo Bento (1995) a competição, a 

aprendizagem e a prática desportiva constituem-se como palco de exercitação 

de desafios educativos muito sérios e objectivos. 

 Neste sentido, o tema que resolvi aprofundar vai ao encontro desta 

temática. A investigação pretende, essencialmente, aferir se os meus alunos se 

sentem efectivamente mais satisfeitos, interessados, entusiasmados e 

participativos nas aulas de EF com competição, comparativamente às que não 

envolvem a componente competitiva. 

 

4.4.1.2- Objectivo geral 

O presente estudo tem como objectivo geral analisar o grau de 

satisfação, interesse, participação e entusiasmo dos alunos na aula de EF, em 

diferentes modalidades abordadas ao longo do ano lectivo. 
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4.4.1.3- Objectivo específico 

• Verificar os níveis de satisfação, interesse, participação e entusiasmo da 

turma quando o professor promove a competição na aula e quando não 

o faz.  

• Comparar os resultados entre sexos.  

 

4.4.1.4- Limitações do estudo 

Uma das limitações do estudo prende-se com o facto da amostra 

utilizada ser de reduzida dimensão (15 alunos apenas). Para além disso, nem 

sempre esteve presente a totalidade da turma aquando da aplicação do 

mesmo. 

A outra limitação tem a ver com o facto de não existir um grupo de 

controlo, o que faz com que as comparações sejam feitas, unicamente, dentro 

do mesmo grupo.  

Por último, o aspecto que considero ter sido limitativo, relaciona-se com 

a reduzida publicação de trabalhos desta temática, que visa estudar os efeitos 

da aula com competição e sem competição. 

 

4.4.2- Material e Métodos 

4.4.2.1- Caracterização da amostra 

A amostra do presente estudo é constituída por 15 alunos de apenas 

uma turma do 7º ano de escolaridade da Escola Secundária de Carvalhos. Esta 

é representada por 11 indivíduos do sexo masculino com idades 

compreendidas entre os 12 e 15 anos, e somente 4 elementos do sexo 

feminino com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos. A média de idades 

das raparigas é de 13,75 ±0,83 anos e a dos rapazes é de 13 ± 1,04 anos. A 

média total da amostra é, assim, de 13,19 ± 1,05 anos.  
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Quadro 2-  Caracterização da Amostra em Função da idade (anos) 

Sexo Amostra Média idades Desvio padrão Mínimo Máximo 

Feminino 4 13,75 0,83 13 15 

Masculino 11 13 1,04 12 15 

Total 15 13,19 1,05 12 15 

 

 

4.4.2.2- Recolha de dados 

A avaliação do grau de satisfação dos alunos na aula de EF com e sem 

competição, foi realizada tendo por base num inquérito por mim elaborado. 

Este instrumento de avaliação é constituído por quatro perguntas relacionadas 

com a participação, interesse, entusiasmo e satisfação do aluno na aula, 

utilizando para tal uma escala de tipo LIKERT de 4 pontos, variando entre 0 

(nenhum) e 4 (muitíssimo). A escala de LIKERT é bipolar, medindo uma 

resposta positiva ou negativa a uma afirmação. Importa realçar que optei por 

seleccionar apenas quatro itens, a fim de forçar os sujeitos avaliados a uma 

escolha positiva ou negativa, uma vez que a tendência pode ser a de 

responder à opção central/intermédia. 

Após cada aula leccionada foi solicitado à totalidade dos alunos 

presentes na aula que preenchessem com a máxima sinceridade  o inquérito 

fornecido. 

 

4.4.3- Procedimento metodológico 

Os inquéritos foram aplicados em três modalidades distintas leccionadas 

no 2º e 3º período lectivo na seguinte ordem: Badminton, Futsal e Ginástica. 

Cada modalidade teve dois momentos de avaliação, isto é, sem competição e, 

posteriormente, com competição. O estudo previa a realização das duas aulas 

com carácter distinto em semanas consecutivas para que a matéria abordada 

não divergisse muito de uma aula para a outra. Porém, devido a um imprevisto, 
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na modalidade de Ginástica não foi possível. Assim, na primeira modalidade, o 

inquérito foi fornecido no dia 01/02/2011 e posteriormente, no dia 08/02/2011. 

Na modalidade de Futsal, este foi aplicado no dia 15/03/2011 e no dia 

22/03/2011. Relativamente à modalidade de Ginástica, o inquérito foi 

preenchido no dia 10/05/2011 e no dia 24/05/2011. Importa salientar que, em 

cada modalidade, comecei sempre por leccionar a aula sem competição e no 

segundo momento com carácter competitivo. 

No que respeita à estrutura das aulas sem competição, optei por 

planificar situações de aprendizagem analíticas. Estas tinham como único 

objectivo exercitar as diferentes habilidades técnicas. Nas aulas com 

competição, seleccionei tarefas de aprendizagem que envolviam o jogo, onde 

os alunos eram confrontados e desafiados a vencer. 

Para desenvolver o presente estudo, todos os inquéritos foram aplicados 

em aulas com o mesmo tempo lectivo, a fim de possibilitar uma comparação a 

mais equitativa possível entre ambos os momentos. Foram, assim, 

seleccionadas as aulas com apenas um tempo lectivo (45 minutos) agendadas 

à terça-feira das 11h55 às 12h40.  

Realço que o inquérito foi preenchido mantendo o anonimato dos 

inquiridos, sendo apenas separados por sexos aquando da sua entrega à 

professora. 

 

Tendo por base a escala de LIKERT, com as seguintes categorias e 

identificações: 1- Nenhum; 2- Pouco; 3- Muito; 4- Muitíssimo – foi pedido ao 

sujeito que respondesse às perguntas estabelecidas quanto aos diversos itens. 

Assim, cada sujeito tinha obrigatoriamente de responder a todas as questões, 

seleccionando unicamente uma entre as quatro hipóteses anteriores. 

 

As questões apresentadas relativas ao interesse, satisfação, 

participação e entusiasmo do aluno na aula foram as seguintes8. 

• Que Interesse  teve esta aula para ti? 

• Qual o grau de Satisfação  que sentiste? 
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• Que nível de Participação  achas que tiveste na aula? 

• Sentiste Entusiasmo  na realização dos exercícios? 
 

 

4.4.4- Tratamento estatístico 

Após reunir todos os dados obtidos dos vários inquéritos preenchidos ao 

longo do 2º e 3º período lectivo, procedi ao tratamento e organização 

estatística dos mesmos. Posteriormente, realizei uma análise interpretativa do 

conjunto de dados recolhidos e seu tratamento estatístico, os quais me 

permitiram retirar ilações acerca do estudo em causa. 

Foi utilizada uma análise estatística por meio do programa informático 

Microsoft Office Excel, uma vez que se entende suficiente face à dimensão e 

objectivos propostos para o estudo em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

8
Interesse:  disposição para realizar as acções ou actividades da aula. Actividades consideradas atractivas. 

Satisfação:  estado emocional de prazer resultante da apreciação da aula. Atitude (estado de espírito) relativa à aula 

Participação:  actividade que o aluno realizou durante a aula ou a tarefa, (demonstrando entrega ou falta da mesma). 

Entusiasmo:  entendido como um estado de grande euforia e alegria, demonstrando predisposição para enfrentar 

dificuldades e desafios. 
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4.4.5- Apresentação dos resultados

4.4.5.1- Verificar os níveis de satisfação, interesse

entusiasmo da turma 

aula e quando não o faz.

 

Quadro 3- Quadro dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição

03/02/2011
          
Escala 
Itens   

Nenhum  
(s/) 

Nenhum 
(c/)

Interesse   
Satisfação   
Participação   
Entusiasmo   
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Figura dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição

 
Na análise dos resultados obtidos 

que os valores que se destacam 

quer com competição. Importa referir que na aplicação destes primeiros dois 

inquéritos a turma estava completa (15 alunos).

Assim, no item referente ao interesse

positivamente, variando entre o “muito” e “muitíssimo” em a

mesmo acontece com a satisfação que sentiram nas situações proporcionadas, 
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Satisfação Participação Entusiasmo

03/02/2011 - 08/02/2011
sem (s/) e com (c/) competição

Nenhum( s/)

Nenhum( c/)

Pouco (s/)

Pouco (c/)

Muito (s/)

Muito (c/)

Muitíssimo (s/)

Muitíssimo (c/)

Apresentação dos resultados  

Verificar os níveis de satisfação, interesse , participação e 

entusiasmo da turma quando o professor promove a competição na 

aula e quando não o faz.  

Quadro dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição

BADMINTON  

03/02/2011- 08/02/2011 (15+ 15= 30 alunos) 
Nenhum 

(c/) 
Pouco 

(s/) 
Pouco 

(c/) 
Muito 

(s/) 
Muito 

(c/) 
Muitíssimo 

(s/) 

   
7 8 8 

  
1 10 8 5 

 
2 

 
9 10 4 

   
6 8 9 

dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição

Na análise dos resultados obtidos das aulas de Badminton, 

que se destacam são idênticos quer na aula sem compet

Importa referir que na aplicação destes primeiros dois 

inquéritos a turma estava completa (15 alunos). 

referente ao interesse, todos os alunos responderam 

variando entre o “muito” e “muitíssimo” em ambas as aulas. O 

mesmo acontece com a satisfação que sentiram nas situações proporcionadas, 

 

, participação e 

quando o professor promove a competição na 

Quadro dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição 

Muitíssimo Muitíssimo 
(c/) 

7 

6 

5 

7 

dos resultados referentes à aula de Badminton c/ e s/ competição 

as aulas de Badminton, verifica-se 

são idênticos quer na aula sem competição, 

Importa referir que na aplicação destes primeiros dois 

todos os alunos responderam 

mbas as aulas. O 

mesmo acontece com a satisfação que sentiram nas situações proporcionadas, 
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tendo apenas um aluno respondido “pouco”, curiosamente, na aula com 

competição. Relativamente à participação e ao entusiasmo, observa

estes também apresentam

Salienta-se que 2 em 15 alunos

Podemos concluir

obtidos nos inquéritos diferem completamento do esperado. Apesar de a

as aulas apresentarem características distintas (exercitação de sequências de 

batimentos e jogo 1x1), a satisfação, interesse, participação e entusiasmo dos 

alunos foi de um modo geral, 

 

Quadro 4- Quadro dos resultados referente

15/03/2011 
        Escala  
Itens   

Nenhum 
(s/) 

Nenhum 
(c/)

Interesse  
1

Satisfação  
1

Participação 1 1

Entusiasmo 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Figura dos resultados referentes à aula de Futsal c/ e s/ competição

 

Na análise dos dados recolhidos 

resultados diferem ligeiramente (pouco). Contudo, 
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Satisfação Participação Entusiasmo

15/03/2011 - 22/03/2011
sem (s/) e com (c/) competição

Nenhum( s/)

Nenhum( c/)

Pouco (s/)

Pouco (c/)

Muito (s/)

Muito (c/)

Muitíssimo (s/)

Muitíssimo (c/)

tendo apenas um aluno respondido “pouco”, curiosamente, na aula com 

Relativamente à participação e ao entusiasmo, observa

também apresentam resultados semelhantes aos restantes itens. 

se que 2 em 15 alunos, participaram “pouco” na aula sem competição.

Podemos concluir, que nestas duas primeiras aulas, 

os inquéritos diferem completamento do esperado. Apesar de a

as aulas apresentarem características distintas (exercitação de sequências de 

batimentos e jogo 1x1), a satisfação, interesse, participação e entusiasmo dos 

de um modo geral, bastante satisfatória. 

dos resultados referentes à aula de Futsal c/ e s/ competição

FUTSAL 

15/03/2011 - 22/03/2011 (15 + 13= 28 alunos) 
Nenhum 

(c/) 
Pouco 

(s/) 
Pouco 

(c/) 
Muito 

(s/) 
Muito 

(c/) 
Muitíssimo 

(s/) 

1 1 1 7 5 7 

1 1 1 9 5 5 

1 2 2 8 7 4 

1 2 2 6 5 7 

Figura dos resultados referentes à aula de Futsal c/ e s/ competição

análise dos dados recolhidos nas aulas destinadas ao Futsal

resultados diferem ligeiramente (pouco). Contudo, verifica-se que a grande 

 

tendo apenas um aluno respondido “pouco”, curiosamente, na aula com 

Relativamente à participação e ao entusiasmo, observa-se que 

aos restantes itens. 

, participaram “pouco” na aula sem competição. 

 os resultados 

os inquéritos diferem completamento do esperado. Apesar de ambas 

as aulas apresentarem características distintas (exercitação de sequências de 

batimentos e jogo 1x1), a satisfação, interesse, participação e entusiasmo dos 

s à aula de Futsal c/ e s/ competição 

 
Muitíssimo Muitíssimo 

(c/) 

6 

6 

3 

5 

Figura dos resultados referentes à aula de Futsal c/ e s/ competição 

destinadas ao Futsal, os 

se que a grande 
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maioria dos inqueridos atribuiu uma resposta positiva a todos os itens, quer na 

aula sem competição, quer com competição.  

Saliento que, todos os elementos da turma estiveram presentes na 

primeira aula (sem competição), contrariamente ao que sucedeu na segunda 

aula (com carácter competitivo), tendo comparecido apenas 13 alunos. 

No que respeita ao interesse e satisfação, os dados comprovam que na 

aula sem competição, somente um aluno respondeu negativamente a este 

item. Já quanto à competição, curiosamente, dois alunos assinalaram a 

categoria “nenhum” e “pouco”. Podemos verificar que estes dois itens diferem 

unicamente, no número de respostas obtidas nas categorias do “muito” e 

“muitíssimo” na aula sem competição, tendo em conta que dois alunos faltaram 

a esta aula. Os itens da participação e do entusiasmo também apresentam 

valores semelhantes entre si diferindo, sobretudo nas respostas de carácter 

positivo. Aqui, o número de respostas negativas é ligeiramente superior. Sem 

competição, dois alunos responderam “pouco” em ambos os itens e um aluno 

respondeu “nenhum” no item da participação. Na aula com competição, os 

resultados foram idênticos.  

Curiosamente, na aula sem carácter competitivo, quase todos os valores 

obtidos nas categorias “muito” e “muitíssimo” excederam os resultados obtidos 

na aula com competição. 

Mais uma vez, estes resultados não correspondem ao previsto, dado 

que não se observa uma diferença no carácter das respostas obtidas em 

ambos os tipos de aulas. 
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Quadro 5- Quadro dos resultados referentes à aula de Ginástica c/ e s

10/05/2011 
        Escala  
Itens  

Nenhum  
(s/) 

Nenhum
(c/)

Interesse 1 

Satisfação 1 

Participação 1 1 

Entusiasmo 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Figura dos resultados referentes à aula de Ginástica c/ e s/ competição

 

Na análise dos resultados obtidos respeitantes à modalidade de 

Ginástica, verifica-se que estes vão de encontro 

modalidades anteriormente

presenciaram a aula sem competição, ao passo que na aula com competição 

três alunos faltaram. Este aspecto vem, de certa forma, condicionar os dados 

recolhidos, na medida em que 

visível nas respostas obtidas

Porém, observa-se que na aula sem competição o número de respostas 

negativas aumentou em 

Contudo, as respostas de carácter positivo mantêm uma larga vantagem, como 

tenho vindo a patentear. 
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Interesse Satisfação Participação Entusiasmo

10/05/2011 - 24/05/2011
sem (S/) e com (c/) competição

Nenhum( s/)

Nenhum( c/)

Pouco (s/)

Pouco (c/)

Muito (s/)

Muito (c/)

Muitíssimo (s/)

Muitíssimo (c/)

Quadro dos resultados referentes à aula de Ginástica c/ e s/ competição

GINÁSTICA 

10/05/2011 - 24/05/2011 (15 + 12= 27 alunos) 
Nenhum  

(c/) 
Pouco 

(s/) 
Pouco 

(c/) 
Muito 

(s/) 
Muito 

(c/) 
Muitíssimo 

(s/) 

 1 7 6 7 

 3 6 5 6 

 5 3 5 6 

 4 4 4 6 

Figura dos resultados referentes à aula de Ginástica c/ e s/ competição

Na análise dos resultados obtidos respeitantes à modalidade de 

que estes vão de encontro ao que foi referido nas 

modalidades anteriormente expostas. Importa aqui realçar, que to

presenciaram a aula sem competição, ao passo que na aula com competição 

três alunos faltaram. Este aspecto vem, de certa forma, condicionar os dados 

, na medida em que poderia proporcionar uma diferenciação mais 

s obtidas.  

se que na aula sem competição o número de respostas 

 todos os itens, principalmente na categoria do “pouco”. 

Contudo, as respostas de carácter positivo mantêm uma larga vantagem, como 

  

 

/ competição 

 
Muitíssimo Muitíssimo 

(c/) 

5 

6 

6 

7 

Figura dos resultados referentes à aula de Ginástica c/ e s/ competição 

Na análise dos resultados obtidos respeitantes à modalidade de 

ao que foi referido nas 

que todos os alunos 

presenciaram a aula sem competição, ao passo que na aula com competição 

três alunos faltaram. Este aspecto vem, de certa forma, condicionar os dados 

uma diferenciação mais 

se que na aula sem competição o número de respostas 

na categoria do “pouco”. 

Contudo, as respostas de carácter positivo mantêm uma larga vantagem, como 
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Estes resultados apesar de se começarem a aproximar do esperado, 

não correspondem às expectativas previstas aquando da realização deste 

estudo. 

 

4.4.5.2- Comparar os resultados entre sexos. 

 Antes de proceder à comparação dos resultados entre sexos, importa 

relembrar que os dados não têm a consistência desejada, devido ao facto da 

amostra ser de reduzida dimensão. No mesmo sentido, o número de alunos 

que constituem cada um dos grupos inquiridos (11 rapazes e 4 raparigas) é, 

visivelmente díspar, facto que condiciona de certo modo, os resultados aqui 

apresentados. 

 

Quadro 6-  Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Badminton 

sem competição 

Badminton  - 03/02/2011- Sem competição 
      Escala  
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco  
♂ 

Muito  
♂ 

Muitíssimo  
♂ 

Nenhum  
♀ 

Pouco  
♀ 

Muito  
♀ 

Muitíssimo  
♀ 

Interesse 
  5 6   2 2 

Satisfação 
  8 3   2 2 

Participação 
 1 6 4  1 3  

Entusiasmo 
  4 7   2 2 

 

 Quadro 7-  Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Badminton 

com competição 

 

 

 

Badminton  - 08/02/2011- Com competição 
      Escala  
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco  
♂ 

Muito  
♂ 

Muit íssimo  
♂ 

Nenhum  
♀ 

Pouco  
♀ 

Muito  
♀ 

Muitíssimo  
♀ 

Interesse   5 6   3 1 

Satisfação   6 5  1 2 1 

Participação   7 4   3 1 

Entusiasmo   5 6   3 1 
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03/02/2011 - Sem competição

 
Figura 4 –  Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de Badminton 
de sem competição                
 

Realizando uma análise gl

e 7, bem como aos respectivos gráficos, verifica

assinalaram as categorias de índole positivo quer na aula sem competição, 

quer com competição. Significa

de satisfação, interesse, participação e entusiasmo foram elevados, divergindo 

as respostas entre o “muito” e “muitíssimo”.

Os dados mostram ainda que, a

uma participação reduzida na a

jogo 1x1 (competição) apenas uma aluna r

 

Quadro 8-  Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Futsal sem 

competição 

Futsal
      Escala  
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco
♂ 

Interesse 
  

Satisfação 
  

Participação 
 1 

Entusiasmo 
 1 
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Entusiasmo

competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀ 0
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03/02/2011 - Com competição

ltados comparativos      Figura 5 – Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de Badminton           comparativos entre sexos referentes à aula 

                                   Badminton com competição

Realizando uma análise global aos dados apresentados pelas

aos respectivos gráficos, verifica-se que ambos os sexos 

assinalaram as categorias de índole positivo quer na aula sem competição, 

Significa portanto, que nas aulas de Badminton o

de satisfação, interesse, participação e entusiasmo foram elevados, divergindo 

as respostas entre o “muito” e “muitíssimo”. 

Os dados mostram ainda que, apenas uma aluna e um aluno tiveram 

uma participação reduzida na aula sem competição. Por outro lado, na aula de 

jogo 1x1 (competição) apenas uma aluna revelou pouca satisfação

dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Futsal sem 

Futsal  - 15/03/2011 - Sem competição 
Pouco  Muito  

♂ 
Muitíssimo  

♂ 
Nenhum  

♀ 
Pouco  
♀ 

Muito
♀ 

6 5  1 1 

8 3  1 1 

 7 3 1 1 1 

 5 5  1 1 

 

Entusiasmo

Com competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀

dos resultados  
entre sexos referentes à aula 

com competição 

obal aos dados apresentados pelas quadros 6 

se que ambos os sexos 

assinalaram as categorias de índole positivo quer na aula sem competição, 

que nas aulas de Badminton os níveis 

de satisfação, interesse, participação e entusiasmo foram elevados, divergindo 

penas uma aluna e um aluno tiveram 

. Por outro lado, na aula de 

evelou pouca satisfação. 

dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Futsal sem 

Muito  Muitíssimo  
♀ 

 2 

 2 

 1 

 2 
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15/03/2011 - Sem competição

 
Quadro 9- Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Fu
com competição 
 

Futsal
      Escala  
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco
♂ 

Interesse 1 1 

Satisfação 1 1 

Participação 1 2 

Entusiasmo 1 2 

 
Figura 6 –  Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de 
sem competição                     
 

No que respeita às aulas de Futsal, os Q

as figuras correspondentes, demonstram resultados ligeiramente diferentes da 

modalidade de Badminton.

opiniões entre sexos coincid

uma rapariga seleccionou a

sucedeu no sexo masculin

entusiasmo. Deste modo, mais uma vez, não existe

opiniões dos dois sexos.

Na aula com competição (Q

as raparigas apreciaram a aula, respondendo positivamente em todos as 

perguntas estipuladas. Curiosamente, no grupo dos rapazes
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Entusiasmo

Sem competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀
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22/03/2011 - Com competição

 

Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Fu

Futsal  - 22/03/2011 - Com competição 
Pouco  Muito  

♂ 
Muitíssimo  

♂ 
Nenhum  

♀ 
Pouco  
♀ 

Muito
♀ 

 4 4   1 

 4 4   1 

 5 2   2 

 4 3   1 

ltados comparativos       Figura 7 – Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de Futsal                   comparativos entre sexos referentes à aula 

                                   de Futsal com competição 

a às aulas de Futsal, os Quadros 8 e 9, juntamente com 

correspondentes, demonstram resultados ligeiramente diferentes da 

modalidade de Badminton. Na aula sem competição (Quadro 8 e F

coincidem. Em todos os itens observa-se que

uma rapariga seleccionou as categorias de carácter negativo. O mesmo 

no sexo masculino, relativamente aos itens da participação e 

entusiasmo. Deste modo, mais uma vez, não existem diferença

sexos. 

Na aula com competição (Quadro 9 e Figura 7), comprovam que todas 

as raparigas apreciaram a aula, respondendo positivamente em todos as 

perguntas estipuladas. Curiosamente, no grupo dos rapazes, alguns elementos 

 

Entusiasmo

Com competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀

Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Futsal 

Muito  Muitíssimo  
♀ 

 2 

 2 

 1 

 2 

dos resultados  
ntre sexos referentes à aula 

 

9, juntamente com 

correspondentes, demonstram resultados ligeiramente diferentes da 

(Quadro 8 e Figura 6) as 

se que, pelo menos 

de carácter negativo. O mesmo 

o, relativamente aos itens da participação e 

diferenças visíveis nas 

comprovam que todas 

as raparigas apreciaram a aula, respondendo positivamente em todos as 

alguns elementos 



0

1

2

3

4

5

Interesse Satisfação Participação Entusiasmo

N
º
 r

e
sp

o
st

a
s

10/05/2011 - Sem competição

evidenciam sentimentos negativos, isto é, desinteresse, insatisfação, falta de 

participação e entusiasmo na aula.

 

Quadro 10-  Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Ginástica 

sem competição 

Ginástica 

      Esca la 
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco
♂ 

Interesse 
 1 

Satisfação 
 2 

Participação 1 3 

Entusiasmo 1 2 

Quadro 11- Quadro dos resultados comparativos entre sexos refere
Ginástica com competição 
 

Ginástica
      Escala  
Item 

Nenhum  
♂ 

Pouco
♂ 

Interesse 1  
Satisfação 1  
Participação 1  
Entusiasmo 1  
  

Figura 8 –  Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de 
sem competição                     
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Entusiasmo

Sem competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀
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24/05/2011- Com competição

timentos negativos, isto é, desinteresse, insatisfação, falta de 

participação e entusiasmo na aula. 

dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Ginástica 

Ginástica - 10/05/2011 - Sem competição 

Pouco  Muito  
♂ 

Muitíssimo  
♂ 

Nenhum  
♀ 

Pouco  
♀ 

Muito
♀ 

5 5   2 

4 5  1 2 

2 5  2 1 

4 4  2  
 
 

Quadro dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de 

Ginástica  - 24/05/2011 - Com competição 
Pouco  Muito  

♂ 
Muitíssimo  

♂ 
Nenhum  

♀ 
Pouco  
♀ 

Muito
♀ 

4 4   2 

3 5   2 

3 5   2 

2 6   2 

ltados comparativos       Figura 9 – Figura dos resultados 
entre sexos referentes à aula de Ginástica              comparativos entre sexos referentes à

                                   de Ginástica com competição

 

Entusiasmo

Com competição

Nenhum♂

Pouco♂

Muito♂

Muitíssimo♂

Nenhum♀

Pouco♀

Muito♀

Muitíssimo♀

timentos negativos, isto é, desinteresse, insatisfação, falta de 

dos resultados comparativos entre sexos referentes à aula de Ginástica 

Muito  Muitíssimo  
♀ 

2 

1 

1 

2 

ntes à aula de 

Muito  Muitíssimo  
♀ 

1 

1 

1 

1 

 

 

dos resultados  
ntre sexos referentes à aula 

com competição 
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Os Quadros 10 e 11, bem como, as respectivas figuras exibem os dados 

recolhidos nas duas aulas de Ginástica onde se aplicou o presente estudo. No 

que concerne à aula sem competição, as respostas de ambos os grupos são 

semelhantes (apesar da disparidade de elementos entre sexos), na medida em 

que, certos alunos e alunas apontaram as características “nenhum” e “pouco”, 

de natureza negativa. 

 Por sua vez, os dados referentes à aula com componente competitiva 

evidenciam que, praticamente a totalidade da turma inquirida nesse dia (9 

rapazes e 3 raparigas) apreciou a aula. De facto, as categorias escolhidas para 

responderem às questões diferem entre o “muito” e “muitíssimo”. Realça-se 

apenas um aluno que não teve qualquer tipo de interesse, satisfação, 

participação e entusiasmo na aula. 

 

4.4.6- Discussão dos resultados 

Antes de proceder à discussão dos resultados anteriormente 

apresentados, quero realçar que não irei efectuar uma comparação com 

estudos anteriores, dado que não foram encontrados estudos coincidentes com 

a temática aqui desenvolvida.  

Outro aspecto que queria salientar, consiste nas minhas expectativas 

para a realização deste projecto de investigação-acção. De facto, à medida que 

a investigação avançava, fui percebendo que os resultados obtidos não 

correspondiam de todo com o diálogo estabelecido com os diversos alunos em 

conversas informais. Será que, mesmo sem competição, aqueles alunos 

gostam de todas as aulas?  

Neste sentido, procurei encontrar motivos, argumentos e respostas para 

explicar os principais resultados recolhidos nas diferentes aulas com e sem 

competição. Realço que, todas as justificações que irei apresentar em seguida, 

não passam de suposições retiradas da prática. 

 A primeira justificação reside no facto dos alunos quererem agradar à 

professora. Apesar de referir, nas primeiras aulas, que o inquérito era 
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totalmente anónimo (pelo que não seriam obviamente prejudicados) sabiam 

que, posteriormente, iria realizar uma análise de todas as respostas. Assim, 

talvez com o intuito de “deixar a professora contente” com os resultados da 

aula, a maioria resolveu responder de forma positiva, independentemente de 

(possivelmente) não corresponder à verdade. 

Outra hipótese que encontro recai sobre o gosto generalizado dos 

alunos pelas minhas aulas de EF, seja qual for a sua estrutura, ou ainda, pelas 

aulas de EF em geral. Fazendo um pequeno parêntese, da experiência que 

tive, vejo que basta haver diversidade e alguma criatividade para cativar a 

atenção destes alunos. De facto, estes podem gostar de todas as aulas, sejam 

elas com ou sem competição. Podem sentir maior interesse, satisfação, 

entusiasmo e participarem mais activamente quando a aula envolve a 

competição individual ou colectiva, porém, este factor não invalida que 

apreciem igualmente a aula sem competição. Um exemplo prático: a aula de 

sequência de batimentos no Badminton poderá ser uma “seca” (como dizem os 

alunos) comparada com o jogo de 1x1, contudo, se ele gostar da modalidade 

de Badminton e desde que o professor não repita as sequências de batimentos 

em todas as aulas, esta passa a ser “porreira” (como referem os alunos). Daí 

ter obtido resultados semelhantes nos inquéritos aplicados em aulas com 

carácter diferenciado. 

Contrariamente, se o aluno não gostar da modalidade em causa, ou se 

evidenciar graves dificuldades relativamente aos seus colegas, certamente, os 

seus sentimentos serão negativos relativamente àquelas aulas. Esta é a 

explicação que encontro para justificar algumas respostas distintas, quando 

toda a turma revela o oposto, especificamente, na aula de competição em 

Ginástica. 

Por outro lado, não gostar da aula com competição pode advir do facto 

de não gostar de perder, ou melhor dizendo, não saber perder . Este “perder” 

pode por vezes, levar a que o aluno não aprecie a aula, mesmo que esta esteja 

bem estruturada e os próprios colegas refiram o contrário (gosto na aula). O 

sentimento de frustração, principalmente em alunos desta faixa etária, fala mais 
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alto. Neste sentido, este é um aspecto negativo da competição. De facto, 

verifiquei que os jovens de 13, 14 e 15 anos encaram a competição como um 

lugar onde têm oportunidade de se mostrar e impor perante o outro, 

prejudicando o interesse, o entusiasmo e a satisfação na actividade quando a 

vitória não acontece. 

Por fim, confesso que nem sempre as situações de aprendizagem foram 

as mais ajustadas ao contexto, pelo que poderá ter interferido nas respostas 

negativas de determinados alunos aquando da aula com competição. Refiro, 

especificamente a aula leccionada de Futsal. A tarefa escolhida não foi a mais 

apropriada levando a uma participação reduzida de certos alunos e, 

consequentemente, à falta de interesse, satisfação e entusiasmo pelo jogo, tal 

como mostram os resultados. Acredito plenamente, que se tivesse 

proporcionado um exercício mais adequado às capacidades e características 

da turma, os resultados teriam sido diferentes no que concerne às respostas 

destes alunos. 

 

4.4.7- Conclusão 

De acordo com o objectivos formulados, tendo como fundamento os 

resultados apresentados anteriormente, bem como a análise e interpretação 

desenvolvida, concluo que: 

 

1. De acordo com os resultados apresentados no presente estudo, não 

existem diferenças visíveis nos níveis de satisfação, interesse, 

participação e entusiasmo quando o professor promove a competição na 

aula e quando não o faz.  

• Badminton: os valores que se destacam são idênticos, quer na aula sem 

competição, quer com competição, sendo a maior de carácter positivo. 

Este factor poderá estar relacionado com o gosto generalizado dos 

alunos pelas minhas aulas de EF (ou pelas aulas de EF em geral), 

independentemente da sua estrutura. 
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• Futsal: a grande parte dos inquiridos atribuiu uma resposta positiva a 

todos os itens em ambas as aulas (com e sem competição). Na aula 

com competição, as excepções verificam-se talvez, devido à escolha 

desajustada da situação de aprendizagem, o que proporcionou uma 

reduzida participação de certos alunos. 

• Ginástica: na aula sem competição o número de respostas negativas 

aumentou em todos os itens. Na aula com competição, a totalidade dos 

participantes, à excepção de um aluno, assinalou as respostas de índole 

positivo. Este caso particular, talvez possa ser explicado pelo facto deste 

apresentar graves dificuldades nesta modalidade e consequente 

desmotivação associada.  

Estes resultados mostram que os entrevistados não evidenciam 

preferência maioritária pela aula quando esta possui ou não competição. 

Portanto, conclui-se que o carácter da aula não influencia os sentimentos da 

amostra apresenta no presente estudo. 

 

2. Não existem diferenças significativas nos níveis de satisfação, interesse, 

participação e entusiasmo entre os sexos (masculino/feminino) da 

amostra quando comparado o seu desempenho nas aulas de EF com e 

sem competição.  

• Dentro do grupo de sujeitos do sexo masculino, existem pequenas 

diferenças, essencialmente, nas aulas de Futsal e Ginástica com 

competição. 

• Por sua vez, os alunos do sexo feminino evidenciam uma pequena 

diferença, unicamente, na modalidade de Ginástica sem competição. 

A partir destes resultados conclui-se que ambos os sexos interrogados 

não apresentam uma preferência diferenciada pelas aulas com ou sem 

competição. Assim, tanto os rapazes como as raparigas desta amostra, 

demonstram níveis de satisfação, interesse, participação e entusiasmo 

positivos, independentemente, do carácter atribuído à aula de EF. 
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Neste momento, já sinto saudades dos meus (primeiros) alunos. 

Acredito que, sendo o EP a minha primeira experiência na escola, estes não 

serão esquecidos, pelo menos, até que a memória o permita. 

O EP proporcionou-me vivências enriquecedoras, quer a nível 

profissional, quer a nível pessoal e social, sentimentos contraditórios de 

satisfação e frustração, possibilitando-me simultaneamente a concretização de 

um dos meus “sonhos de pequenina”, ser professora! O caminho para a sua 

realização ainda se avista longo, é certo, porém, o EP constitui-se como o 

primeiro passo para uma concretização bem sucedida. Deu-me oportunidade 

para colocar em prática alguns conhecimentos que adquiri durante o árduo, 

trabalhoso mas proveitoso trajecto académico, repleto de desafios, 

desconhecimento, novidade, tristezas e alegrias partilhadas com um vasto 

grupo de amigos, colegas e conhecidos. A estes conhecimentos, juntei os 

conhecimentos teóricos e as situações práticas vividas, a fim de começar a 

construir aquilo que denominamos de “estilo de actuação”. O EP fez-me 

perceber a importância do conhecimento didáctico-pedagógico, da reflexão, da 

implementação de estratégias, bem como, da formulação de soluções para os 

problemas do dia-a-dia na escola. Mais ainda, consciencializou-me do impacto 

da nossa profissão não apenas sobre os alunos, mas também na sociedade 

em geral. 

Segundo Aristóteles "somos o que repetidamente fazemos. A 

excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito". Foi com este lema que 

encarei os cinco anos passados na Faculdade e uns quantos no ensino Básico 

e Secundário. O mesmo sucedeu no EP. Sendo, este último, entendido como o 

culminar de uma importante etapa da minha vida, mais vontade tive em 

dedicar-me e esforçar-me diariamente nas diversas tarefas e desafios 

encontrados pelo caminho, de modo a aproximar-me da tal “excelência”. Com 

este lema, associado à minha capacidade organizativa, penso que consegui 
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cumprir todas as tarefas que foram impostas com qualidade e eficácia, 

alcançando os objectivos propostos nas quatro áreas de desempenho. 

Hoje percebo, que educar exige uma boa dose de paciência, paixão, 

sabedoria, persistência, coerência e inovação, sendo o equilíbrio entre eles 

fundamental.  

Olhando para trás, fico embebida num profundo sentimento de nostalgia. 

Apesar de todo o esforço, dificuldade, stress, empenho e dedicação, chego à 

conclusão que tudo valeu a pena mesmo que o futuro se avizinhe difícil e 

incerto. De facto, poderia ter optado por outra profissão mais estável, talvez, 

mas tal como exclama Charles Chaplin na concretização dos sonhos: “não 

faças do amanhã o sinónimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que 

nunca mais”.  

Termino, consciente que ainda há muitos obstáculos para vencer, muito 

conhecimento por desvendar, mas seguramente mais capaz, mais confiante 

enquanto professora… que hoje sou! 
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Inquérito realizado no início do ano lectivo 
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xemplo de planeamento anual 
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Anexo 3 – Modelo de Plano de aula 
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