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Resumo 

O presente relatório pretende relatar e refletir acerca da minha atividade 

enquanto professor de Educação Física, no âmbito do Estágio Profissional 

realizado na Escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha, pertencente ao 

Agrupamento Vertical de Escolas do Amial no Porto, no ano letivo de 

2010/2011. A reflexão acerca de todos os acontecimentos e atividades levadas 

a cabo durante o ano e todo o processo de lecionação contribui de forma direta 

para o constante desenvolvimento ao nível profissional, sendo por isso um 

processo de grande importância e que será descrito ao longo deste relatório. 

Só através dela somos capazes de conseguir compreender as dificuldades e 

assim encontrar soluções possíveis para as resolver. Todos os acontecimentos 

descritos tiveram como referência a caracterização da escola, assim como a 

caracterização dos alunos da turma D do 7º ano de escolaridade.  

Todo o processo de planeamento resultou de uma análise aos Programas 

Nacionais de Educação Física, tendo sempre em conta os meios necessários 

ao sucesso do processo de ensino, assim como instalações e material 

disponível.  

Ao longo do ano tive a necessidade de várias vezes adaptar as minhas formas 

de lecionar devido a certas dificuldades encontradas no que diz respeito à 

motivação e empenho dos meus alunos. Assim, como foco fundamental do 

meu projecto de estudo, surge com uma comparação de dois modelos de 

ensino aplicados em simultâneo ao longo de uma determinada unidade 

didáctica. Ambos os modelos aplicados possuem características 

organizacionais e estruturais distintas, como o Modelo de Educação Desportiva 

e o Modelo de Instrução Direta. O objetivo fundamental passa por refletir 

acerca dos resultados finais obtidos na avaliação dos alunos, assim como 

também refletir acerca do seu grau de motivação e empenhamento durante as 

aulas da unidade didática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, EXPERIÊNCIA, MOTIVAÇÃO, 

MODELOS DE ENSINO, EMPENHAMENTO. 
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Abstract 

This report aims to reflect on my activities as a teacher of Physical Education 

under the Professional Traineeship held at EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha, 

belonging to the Vertical Group of Schools in Amial in Porto, in the academic 

year 2010/2011. Reflection on all events and activities undertaken during the 

year and the whole process of teaching, contributes directly to the constant 

development at the professional level and is therefore a process of great 

importance and that will be undertaken to throughout this report. Only through it 

we can get to understand the difficulties and to find the possible solutions to 

address them. All events were described with reference to the characteristics of 

the school as well as the characterization of the students in the class D of the 

7th grade. 

The whole planning process resulted from an analysis of the National Programs 

of Physical Education, taking into account the means necessary to the success 

of teaching process as well as facilities and equipment available. 

Throughout the year I had the need to repeatedly adjust my ways of teaching 

due the certain difficulties with regard to motivation and commitment of my 

students. So, as my fundamental focus of the investigation project, comes up 

with a comparison of two teaching models applied simultaneously over a certain 

didactic unit. Both models applied have different structural and organizational 

characteristics, such as Sport Education Model and the Direct Instruction 

Model. The basic aim is to reflect on the results obtained in the final evaluation 

of the students, as well as reflect on their level of motivation and engagement 

during the sessions of the didactic unit. 

 

 

 

 

  

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, EXPERIENCE, MOTIVATION, 

INSTRUCTION MODELS, ENGAGEMENT.  
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1.  

O seguinte documento refere-se ao relatório de estágio profissional no 

âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional do 2º Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Através do presente revelo toda a minha actividade pedagógica 

enquanto professor da disciplina de Educação Física na Escola EB 2/3 Pêro 

Vaz de Caminha durante o ano lectivo 2010/2011. Através desta reflexão 

crítica, a qual teve o seu início na elaboração do Plano de Formação Individual 

(PFI) com a apresentação das minhas expectativas iniciais e caracterização 

auto-biográfica, assim como a minha calendarização das diferentes áreas de 

desempenho, pretendo descrever e refletir acerca do meu percurso ao longo do 

presente ano lectivo, assim como as minhas principais dificuldades, os 

obstáculos que tive necessidade de enfrentar, bem como as minhas alegrias e 

felicidades encontradas ao longo desse mesmo caminho. Apresento também o 

meu projeto de estudo, no qual me empenhei inteiramente, de maneira a ter o 

maior contributo possível na minha formação pessoal e na dos jovens alunos. 

O Estágio Profissional revelou-se como sendo um grande desafio a 

todos os níveis imagináveis, no qual aprendi muita coisa enquanto futuro 

profissional na área da educação, mas principalmente a nível pessoal. A tarefa 

de ensinar e educar jovens não se revela uma tarefa fácil, tendo de ser toda ela 

refletida e analisada, para que com isso possamos formar os jovens adultos do 

nosso futuro. 

 

1.1. Caracterização geral do Estágio Profissional e respetivo objetivo 

A melhor forma de conseguirmos caracterizar o Estágio Profissional é 

como sendo a integração na vida profissional do professor de Educação Física. 

Esta integração caracteriza-se como sendo progressiva e de extrema 

exigência. Essa mesma exigência que é solicitada traduz-se por tudo aquilo 

que é produzido pelo estudante estagiário durante as suas funções. Toda a sua 

introspeção e reflexão visa enriquecer a sua formação e experiência na sua 
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atividade, sentindo todas as suas principais dificuldades, assim como também 

o seu envolvimento com o meio da escola. Todos estes aspetos são 

preponderantes na formação de um professor e são aspetos imprescindíveis no 

seu início de carreira. 

Uma outra aplicação importante do Estágio Profissional trata-se do 

desenvolvimento do sentido crítico e reflexivo do professor. Estes aspetos são 

essenciais ao longo da sua futura carreira.  

O ensino da Educação Física encontra-se sub dividido em quatro 

diferentes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento Profissional 

Estas quatro áreas abordam todas as vertentes presentes na atividade 

docente. Ter a capacidade de as compreender é imprescindível para ter 

sucesso na sua formação. 

O Estágio Profissional encontra-se em funcionamento durante o 3º e 4º 

semestre do 2º Ciclo de estudos. A duração da sua atividade relaciona-se 

diretamente com o início e o fim da atividade letiva de uma escola de ensino 

básico ou secundário. Durante a sua duração, as suas atividades são 

organizadas consoante as áreas de desempenho referidas anteriormente. 

Possui algumas atividades principais e imprescindíveis nomeadamente: 

 Cumprir o regulamento de Estágio Profissional; 

 Elaboração do PFI; 

 Prestar o serviço docente na sua respetiva turma designada no início do 

ano letivo e ser responsável por todo o seu planeamento, realização e 

avaliação; 

 Elaboração do Portefólio e manutenção da sua atualização; 

 Participação em todas as reuniões de departamento, grupo, concelhos 

de turma e outras atividades de ordem escolar; 

 Elaboração e defesa do Relatório de Estágio. 
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A tarefa de lecionação possui toda ela um elevado nível de 

complexidade. O seu planeamento e realização, assim como todo o processo 

de avaliação exigem um constante atualizar de conhecimentos científicos, para 

que com isso a atividade do estudante estagiário se revele cada vez mais 

qualitativa. A atividade ao longo do Estágio Profissional compromete-se a 

fornecer ao estudante estagiário esses mesmos conhecimentos formativos, 

fazendo com que este aprenda de forma progressiva e acompanhada a refletir 

sobre a sua própria atividade, recorrendo assim simultaneamente à sua própria 

avaliação formativa, a qual terá a necessidade de estar presente ao longo da 

sua carreira. 

 

1.2. Finalidade e Processo de Realização do Relatório 

O Relatório de Estágio Profissional trata-se de um documento reflexivo, 

o qual se foca principalmente na acção docente desenvolvida ao longo do ano 

letivo. É de extrema importância refletir criticamente acerca da actividade, para 

que dessa forma sejamos capazes de compreender os nossos principais erros 

e conseguir ao mesmo tempo, aprender com eles. O processo de realização do 

Relatório de Estágio implica isso mesmo, a reflexão, a crítica, a investigação e 

a ação. 

Este documento é constituído por cinco partes, sendo que em cada uma 

delas estará presente a crítica reflexiva. 

Numa primeira parte destina-se à sua caracterização, bem como seus 

objetivos e forma de realização. Já numa segunda parte refere-se diretamente 

ao autor do Relatório, o seu enquadramento biográfico, pessoal e profissional, 

na qual estará também inserido um breve texto referenciando a suas principais 

expectativas relativamente ao Estágio Profissional. Numa terceira parte estará 

presente o enquadramento da prática profissional, tendo em conta o meio 

envolvente da escola, suas características, assim como a turma na qual será 

realizada a atividade. Existirá uma descrição reflexiva acerca de todo o 

envolvimento e de que forma influencia a própria actividade. Relativamente a 

uma quarta parte, será descrita a realização da prática profissional durante 
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todo o ano letivo, referenciando todas as quatro áreas de desempenho e 

refletindo sobre todas as atividades realizadas em cada uma delas. É uma 

parte na qual é também referenciada a experiência da prática pedagógica 

supervisionada, e todos os seus envolventes a qualquer nível (planeamento, 

unidades didáticas, aulas, etc.). Além destes aspectos, está também presente o 

projeto de estudo relacionado com um tema inerente à prática profissional do 

ensino de Educação Física, detetado ao longo do ano lectivo. Finalmente, 

numa quinta e última parte, existirá uma conclusão referenciando todas 

perspetivas futuras relacionadas com a carreira futura que se avizinha. 
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2.  

 

2.1. Reflexão auto-biográfica 

Aproximava-se a altura da Páscoa, quando no dia 17 de abril de 1987, o 

qual se tratava de uma Sexta-Feira Santa, nascia eu na cidade de Viana do 

Castelo, na freguesia se Santa Maria Maior. Toda a minha vida cresci e 

amadureci nessa mesma cidade, tendo iniciado a minha formação como 

pessoa, estudante e desportista que sou actualmente. Desde cedo que sonhei 

chegar longe na vida, tanto a nível profissional, pessoal, desportivo, como em 

qualquer outra vertente da minha vida. Isso deveu-se ao facto de estar inserido 

numa sociedade que me transmitiu esses mesmos valores educativos. Os 

meus amigos de infância, todos eles tinham ambições semelhantes, o que leva 

também uma criança desde muito nova a querer acompanhar os seus colegas 

no seu longo percurso de vida. Também a minha família toda ela sempre me 

apoiou e incentivou para que me formasse e alcançasse o sucesso na vida, 

assim como a maioria deles havia ter conseguido, graças às possibilidades que 

a maioria deles teve. 

 Desde cedo o desporto esteve presente na minha vida. Tendo como 

influência principal a minha mãe, que desde sempre ao longo da sua vida 

adolescente era uma grande amante do desporto, tendo praticado natação, 

conseguindo de certa forma, transmitir-me essa mesma paixão para mim. 

Comecei também por praticar natação desde novo, mas rapidamente me 

deparei que não era o desporto indicado para mim. Até que, aos 12 anos de 

idade, descobri uma nova modalidade para mim, com a influência de uma 

pessoa conhecida, o remo. Desde então, comecei a descobrir que toda a 

minha vida desportiva iria rondar essa mesma modalidade. A partir desse 

momento comecei a encarar o desporto de uma forma mais regrada e 

disciplinada, até que dei por mim a encarar essa mesma modalidade e o 

desporto de alto rendimento, não como um hobbie, ou apenas mais um 

momento de ocupar o meu dia, mas como uma forma de estar na vida. 

 Todo o meu percurso de vida, pelo menos grande parte dele, foi vivido 

em torno desse mesmo factor, o desporto. Começo então agora por esclarecer 
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um pouco do meu percurso académico e desportivo, e como ambos se 

encadeiam e conciliam. 

 

2.1.1. Percurso académico 

 Começando por falar na minha formação inicial, ensino básico e 

secundário, todo este foi realizado na cidade de Viana do Castelo. Quanto ao 

percurso no ensino secundário, este desde daí que já abordava a área do 

desporto. Toda a formação do ensino secundário foi realizada na opção de 

desporto, para que com isso tivesse possibilidade de acesso à licenciatura em 

Desporto e Educação Física na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Era meu objetivo de vida logo a partir desse mesmo momento, alcançar 

uma carreira no âmbito do desporto, ser treinador, professor de Educação 

Física, instrutor, qualquer uma delas nesse momento, me traria realização 

pessoal. 

 Após terminar o 12º ano de escolaridade, o concurso para a Faculdade 

de Desporto não teve de todo o sucesso desejado. Por motivos de insuficiente 

média, não me foi possível ingressar nesta faculdade, tendo tido então a 

possibilidade de ingressar no 1º ano da licenciatura em Educação Física e 

Desporto no Instituto Superior da Maia. 

 Desde esse mesmo momento, o principal objectivo tornou-se a 

conclusão com sucesso do primeiro ano de licenciatura e no final recorrer ao 

pedido de transferência para a Faculdade de Desporto. Tendo sucedido nesse 

mesmo aspecto, ingressei na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, no 2º ano da licenciatura em Desporto e Educação Física no ano 2007. 

Todo o percurso a nível de licenciatura foi realizado nesta mesma faculdade, a 

qual representava o meu principal objectivo à partida. 

 Após a introdução no Processo de Bolonha no ano seguinte, ao transitar 

para o 3º ano da licenciatura, este tornou-se o ano terminal da minha 

licenciatura, agora chamada Ciências do Desporto. Como é natural neste 

mesmo ano, por se tratar de um ano de transição, não deixou de ser o ano no 
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qual se opta por uma das áreas de estudos à escolha. A minha opção nesse 

ano passou a ser então Treino Desportivo – Atletismo, a área que me daria um 

possível acesso mais directo à minha modalidade, por se tratar da vertente 

mais aproximada. 

 Como a própria área o exige, o conhecimento da metodologia de treino 

desportivo e fisiologia do exercício, tornaram-se as minhas áreas de eleição. 

Com alguma sorte e facilidade, foi-me possibilitado na parte prática da 

disciplina de metodologia de Atletismo, realizar o centro de treino na minha 

modalidade, na qual sou federado e atleta de alto rendimento há alguns anos, 

remo. Isto tudo tornou-se possível pelo facto do professor responsável por essa 

mesma cadeira, o Prof. Doutor José Augusto Rodrigues dos Santos, ser 

também um óptimo investigador na área de desportos náuticos e um amante 

incondicional da modalidade. 

 Após terminar a licenciatura no final desse ano, o objectivo principal 

passava por ingressar no mestrado de Alto Rendimento Desportivo. Este 

aspecto não me foi possível devido ao facto de não ter sido capaz de concluir 

todas as cadeiras no final de Julho de 2009, data final para a candidatura ao 

mesmo mestrado. Ao concluir todas as cadeiras que me restavam em 

Setembro de 2009, apenas me restava o concurso na segunda fase de 

candidaturas. Nessa mesma fase, candidatei-me ao mestrado de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, o qual realizei o meu 

Estágio Profissional na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha. 

 Para além da minha vida académica na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, tive também a possibilidade de frequentar alguns 

cursos de formação pessoal, de onde se destacam o curso de instrutor de 

Indoor-Cycling e o curso de Nadador Salvador pelo Instituto de Socorros a 

Náufragos (ISN), o qual realizei funções de Nadador Salvador no Verão de 

2007. 
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2.1.2. Percurso Desportivo 

Como o percurso desportivo se costuma dizer que se trata de parte da 

vida de um atleta, venho desta forma resumir brevemente e de uma forma 

sucinta, algumas partes mais notórias do meu percurso desportivo na 

modalidade de remo. 

 Tornei-me atleta federado da modalidade em 1999 com a idade de 12 

anos. Na altura entrei para um clube de Viana do Castelo designado ARCO – 

Associação de remadores para competição. Toda a minha formação inicial na 

modalidade aconteceu nesse mesmo clube, nas minhas idades mais baixas de 

iniciação. Além disso, também os meus primeiros passos como atleta 

internacional foram dados ainda neste clube, assim como os meus primeiros 

títulos nacionais, entre outros. Resumindo, o atleta que sou hoje, muito devo à 

formação que tive ainda neste pequeno clube. 

A minha primeira participação internacional deu-se no ano de 2005, 

ainda ao serviço da ARCO como já referi anteriormente, no escalão de Júnior. 

Nesse mesmo ano realizei duas regatas internacionais, sendo a mais 

importante a Taça da Juventude que nesse mesmo ano se realizou em Eton – 

Inglaterra. Pode-se por essa mesma razão afirmar que sou atleta internacional 

desde 2005. No ano de 2007, participei na regata final de apuramento olímpico, 

não tendo tido sucesso nesse apuramento para os Jogos Olímpicos de Pequim 

2008, o que não se tratou de falta de treino e de empenhamento. Contudo, tudo 

faz parte das alegrias e tristezas inseridas no carácter do desporto de alto 

rendimento. 

 Já na época seguinte, ingressei num novo clube, o qual me dava 

maiores e melhores perspetivas futuras, em termos individuais, coletivos, 

nacionais e internacionais. Comecei então a fazer parte do Sport Clube do 

Porto, tendo tido oportunidade de remar e treinar junto dos melhores atletas 

nacionais da modalidade do momento e de sempre, Pedro Fraga e Nuno 

Mendes, oitavos classificados nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. 

 Desde aí, todos os meus valores como atleta cresceram 

exponencialmente. Todas as potencialidades, às quais teria criado bases no 

anterior clube haviam dado os seus frutos. Comecei a trabalhar melhor, com 
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mais qualidade, controlo de treino, mais intensivamente e os resultados 

começaram a melhorar de dia para dia. Hoje em dia conto com cerca 12 títulos 

de campeão nacional, cerca de 3 título de vice-campeão nacional e cerca 10 

internacionalizações. 

 

2.2. Expectativas em Relação ao Estágio Profissional 

 O Estágio Profissional num contexto de formação inicial de professores, 

trata-se de uma etapa de extrema importância para o início de uma carreira 

como profissional de educação. 

Durante o período do estágio, o estudante estagiário tem a possibilidade 

de ingressar na vida profissional de um professor, passar e sentir todas as suas 

dificuldades, ter o contacto direto com o meio envolvente de uma escola, uma 

turma, os seus alunos, assistir à sua evolução durante todo o ano letivo, entre 

muitos outros fatores de elevada importância. Ao acontecer tal situação, o 

estudante estagiário consegue enriquecer não só o seu conhecimento ao nível 

pedagógico, assim como também criar experiências, hábitos, rotinas, naturais 

de uma vida profissional no âmbito da lecionação. 

 A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no plano curricular 

do segundo ano do segundo ciclo de estudos em ensino de Educação Física, 

integra logo desde o início o estudante estagiário numa das suas escolas 

cooperantes, permitindo que este vivencie desde cedo essa mesma 

experiência. Isto permite aos seus estudantes pôr em prática os seus 

conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso académico, refletir sobre 

eles, melhorar o que deve ser melhorado e aperfeiçoar o que já se considera 

ser bom. O facto de puder fazer parte de uma escola e fazer parte do seu 

grupo de Educação Física, mesmo antes de entrar definitivamente no mercado 

de trabalho, trata-se sem dúvida alguma, não só de uma mais-valia muito 

grande, devido a todos estes fatores enumerados anteriormente, como também 

de uma experiência inesquecível para uma pessoal que sempre teve como um 

dos seus objetivos de vida, passar pela experiência de transmitir o seu 

conhecimento e sensações aos jovens em formação. 
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 Relativamente ao meu caso pessoal, tive a possibilidade de realizar o 

meu Estágio Profissional na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha. Possui uma 

turma de 7º ano com 22 alunos. Durante todo o ano, a experiência pela qual 

passei, descreve-se como uma experiência jamais alguma vez vivida 

anteriormente, e sem dúvida, muito produtiva em todos os sentidos. Fazer 

parte de um grupo de professores, que se entreajudam entre si, trabalham em 

conjunto de forma a encontrar soluções positivas para os alunos, melhorar 

condições de ensino, entre muitas outras coisas, tratou-se de uma etapa da 

minha vida em que pude aprender muitos outros conhecimentos em vários 

níveis, que me enriqueceram não só como professor, mas também como 

pessoa. 

Daqui para a frente, em termos práticos, espero continuar a melhorar 

aspetos nos quais possua eventualmente uma maior dificuldade em lidar, pois 

apesar de todo um ano de sacrifício, luta e descoberta pelo conhecimento 

nesta área, reconheço que, como qualquer outro profissional, ainda posso e 

devo enriquecer mais a minha formação para conseguir alcançar o sucesso. 

Desde o início que possuí o objetivo de conseguir garantir aos meus 

alunos a melhor educação possível no âmbito da Educação Física, transmitir 

experiências pessoais, transmitir cultura desportiva, assim como também os 

valores morais de construção de carácter. As minhas expectativas 

relativamente a esse aspecto situavam-se o mais alto possível, pois segundo 

Shields e Bredemeier (2001), desde os escritos de Platão até aos 

contemporâneos, muitos pensadores referenciam o desporto como um dos 

principais formadores de personalidade e carácter.  

 Com o objetivo de ser capaz de cumprir as minhas expectativas e 

tarefas a mim inerentes, possuí à minha volta um grupo de pessoas de elevada 

importância para a minha formação, as quais conto com a maior das 

confianças, o meu professor orientador, professora cooperante e colegas do 

núcleo de estágio, Anthony, Céu e João, que desde todo o meu percurso se 

revelaram imprescindíveis para o bom desenrolar das nossas tarefas enquanto 

estagiários.  
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3.  

 

3.1. Referência ao Contexto Legal do Estágio Profissional 

Após a integração dos 45 países, estados membros europeus, no 

Processo de Bolonha, a estrutura ao nível legal do Estágio Profissional foi 

alterado para a estrutura que podemos encontrar nos dias de hoje. Após o ano 

letivo de 2009/2010, o Estágio Profissional passou a ser parte integrante do 

curso de 2º Ciclo de Estudos em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, lecionado na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. O Estágio Profissional tem lugar nos terceiros e quartos semestres deste 

mesmo curso e permite ao estudante estagiário desempenhar funções, na sua 

integridade, de professor de Educação Física nas escolas cooperantes 

associadas à Faculdade. 

Fazendo um pouco de referência em termos gerais à estrutura e 

objetivos do Processo de Bolonha, os seus ideais tiveram início em 1999 com a 

assinatura da Declaração de Bolonha em junho desse mesmo ano. O objetivo à 

partida após essa declaração seria a implementação de um sistema de ensino 

superior no qual as instituições de ensino superior integrantes dos estados-

membros, tivessem um funcionamento integral onde os seus estudantes 

pudessem iniciar a sua formação académica, continuar os seus estudos, 

concluir a sua formação académica e obter um diploma europeu reconhecido 

em qualquer universidade de qualquer um dos estados-membros. 

As suas características principais seriam o aumento da 

competitividade do sistema europeu de ensino superior e a promoção 

da mobilidade e empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço 

europeu. Haveria uma reformulação na estrutura dos cursos para obtenção dos 

graus académicos para que estes pudessem ser facilmente comparáveis e 

legíveis. A formação estaria assente principalmente em dois ciclos de estudos, 

um primeiro com a duração de seis semestres que conferia o grau de 

licenciado, e um segundo com a duração de quatro semestres que conferia o 

grau de mestre. Além destes aspetos, surgiu também o sistema de créditos 
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(ECTS), o qual permite mais facilmente a contabilização e transferência destes 

mesmos para outros estabelecimentos de ensino superior. 

Concluindo, a estrutura legal, assim como regulamento e funcionamento 

do Estágio Profissional rege-se consoante as normas orientadoras previstas no 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro. Além disso, rege-se também conforme o Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da Faculdade de Desporto e o Regulamento do Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

 

3.2. Referência ao Contexto Institucional do Estágio Profissional 

No que diz respeito à vertente institucional do Estágio Profissional, este 

faz parte integrante do último ano (terceiro e quarto semestres) do curso de 2º 

Ciclo conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física no Ensino 

Básico e Secundário, lecionado na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto desde o ano lectivo 2009/2010. Os dois primeiros semestres deste ciclo 

de estudos são de caráter formativo ao nível das várias vertentes do ensino na 

escola, e constituído por unidades curriculares tanto de caráter teórico como 

prático e que visam a formação e preparação dos estudantes estagiários para a 

prática pedagógica supervisionada a decorrer nos terceiros e quartos 

semestres do curso. 

Os seus documentos orientadores tratam-se do regulamento geral dos 

2º Ciclos, assim como o regulamento do Estágio Profissional. 

 

3.3. Referência ao Contexto Funcional do Estágio Profissional 

O Estágio Profissional no qual me encontro inserido, possui 

características não só ao nível da lecionação da disciplina de Educação Física, 

como também possui características relacionadas com o desempenhar funções 

profissionais de docente relacionadas com a actividade não letiva numa 

determinada escola. 
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Cada estagiário, dentro da sua escola e seu respetivo grupo de 

Educação Física, está também inserido num núcleo de estágio, normalmente 

constituído de dois a quatro estagiários, os quais desenvolvem dia-a-dia 

competências inerentes a uma realização com sucesso da atividade de um 

professor na escola. Como referi anteriormente, não cabe apenas ao estagiário 

ser responsável pela lecionação e planeamento das aulas de Educação Física 

da sua turma, como também a participação em todas as reuniões do núcleo, 

departamento e grupo de Educação Física. Além disso, o estagiário deve 

também encontrar-se a par das reuniões de Concelho de Turma com o Director 

de Turma. O papel do Director de Turma é também de grande importância para 

o desenvolvimento profissional do estagiário através da sua constante 

interação. 

Relativamente ao meu caso particular, encontro-me a realizar o Estágio 

Profissional na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, na qual possuo um núcleo 

de estágio composto por quatro estagiários (Céu Baptista, Anthony Silva e 

João Cunha), e o qual se encontra integrado no grupo de Educação Física 

composto por seis professores. 

Quanto à minha turma, esta é composta por 22 alunos e trata-se de uma 

turma do 7º ano de escolaridade. Toda a minha atividade pedagógica é 

supervisionada pela professora cooperante Helena Abrunhosa e pelo 

orientador da FADEUP José Virgílio Silva. 

 

3.4. Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha 

Devido ao meu percurso de vida até ao momento, tanto a nível 

desportivo como académico, a escolha da escola para a realização do meu 

Estágio Profissional viu-se condicionada a esses mesmos fatores. O fato de ser 

atleta de alta-competição e possuir um horário de treinos demasiado 

preenchido, fez com que escolhesse esta escola devido, principalmente à sua 

proximidade tanto da Faculdade, como da minha área de residência. Contudo, 

não se trataram apenas destes fatores como sendo os principais 

condicionantes da minha escolha. Tratou-se também de ser uma escola já 
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conhecida, devido à realização da prática pedagógica supervisionada nas 

disciplinas de didática específica no ano anterior.  

Esta escola integra os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e localiza-se na 

freguesia de Paranhos, concelho do Porto. Está integrada no Agrupamento de 

Escolas do Amial, tratando-se da Escola-Sede. Ao mesmo pertencem ainda 

mais duas escolas apenas com 1º Ciclo do Ensino Básico (Azenha e Miozótis) 

e duas escolas com 1º Ciclo e Jardim-de-Infância (S. Tomé e Agra).  

A partir de junho de 2007, o agrupamento passou a constituir-se como 

Território Educativo de Intervenção Prioritária de 2ª geração (TEIP2), e 

apresentou a 2ª fase de candidatura para o biénio 2009/2010 a 2010/2011. 

Esta integração deve-se ao facto do seu meio envolvente se caracterizar como 

uma zona preenchida por inúmeros bairros sociais, nos quais habitam pessoas 

com níveis económicos, culturais e sociais muito precários. 

O funcionamento da escola decorre em regime diurno, desde as 8h25 

até às 13h20 e desde as 13h35 até às 18h30. Além das atividades diurnas, a 

escola possui também outras atividades decorrentes no regime pós-laboral, 

nomeadamente atividades desportivas de clubes locais e aulas de 

alfabetização para adultos. 

 

3.4.1. Meio Envolvente da Escola 

O meio envolvente da escola caracteriza-se fundamentalmente pela 

abundância de habitações sociais, onde a carências culturais, sociais e 

económicas são um ponto muito relevante. Sendo assim, o tipo de alunos 

caracteriza-se também por possuir um agregado familiar, na maioria dos casos, 

com elevadas carências a todos estes níveis. É de notar muitas das vezes a 

falta de escolaridade, a falta de emprego e cultura, deficiências a nível 

educacional e social, o que muitas das vezes causam certos constrangimentos 

ao nível da personalidade dos alunos, assim como todas as implicações 

inerentes a esse facto, como a desmotivação para a escola, insucesso escolar 

e outras questões a nível de drogas e tabagismo. 
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As principais habitações sociais que circundam o meio envolvente da 

escola, e de onde provem a maioria da população escolar, tratam-se do bairro 

de S. Tomé, bairro da Agra e bairro do Regado. Todos eles presentes também 

na freguesia de Paranhos, concelho do Porto. 

Os outros aspetos ainda de referenciar relativamente à freguesia de 

Paranhos tratam-se das inúmeras atividades desenvolvidas a nível cultural e 

social, de onde se podem referenciar convívios sociais, passeios, tardes de 

baile, os quais decorrem no pelouro da acção social. Além disso, também 

atividades desportivas são desenvolvidas, como aulas de fitness, projeto gira-

vólei e torneios diversos. 

 

3.4.2. Turma 7ºD 

A turma que a mim me compete lecionar, a turma do 7ºD é constituída 

por 22 alunos. Inicialmente, a turma era apenas constituída por 19 alunos, 

sendo estes cinco do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Em meados do 

primeiro período letivo, foi acrescentada uma aluna à turma, e já mais para o 

final foi ainda acrescentado um novo aluno. Já em pleno segundo período 

letivo, foi acrescentada uma nova aluna à turma, ficando assim a turma 

constituída pelos 22 alunos, onde seis são do sexo masculino e dezasseis são 

do sexo feminino. As idades são compreendidas entre os doze e os catorze 

anos, e a sua média é de 12,5 anos. 

Dos alunos pertencentes à turma, sete deles encontram-se a repetir o 7º 

ano de escolaridade. No entanto, outros alunos, já tinham sido repetentes em 

anos transatos. 

Um dos aspetos mais relevantes que caracteriza esta turma, trata-se da 

particularidade dos conjuntos de personalidades que aqui se encontram. No 

início do ano, após o preenchimento das fichas de caracterização de turma por 

parte dos alunos, deparei-me com o facto de que se tratava de uma turma com 

bastantes alunos desmotivados para as aulas de Educação Física. Isto fez-se 

sem dúvida notar ao longo das aulas, principalmente do primeiro período letivo. 

Deparei-me com uma turma bastante perturbadora e com inúmeros alunos que 

se recusavam a realizar determinadas tarefas. Como consequência, vi-me 
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obrigado a adoptar estratégias diferentes de aula para aula, até encontrar 

aquela mais adequada aos meus alunos. Estas estratégias variavam consoante 

o tipo matérias a abordar e o tipo de atividades. Com o passar do tempo a 

turma foi melhorando o seu comportamento, muito também devido à 

convivência e habituação ao professor e consequente adaptação ao 

funcionamento das aulas.  

Os comportamentos inadequados, de carácter disciplinar, são aspetos 

que se encontram presentes no “dia-a-dia” da turma. No entanto, é uma 

situação que acontece em outras disciplinas, nunca tendo ocorrido, salvo raras 

excepções, nas aulas de Educação Física. 

A convivência com os alunos em alturas fora das aulas é, no entanto, 

bastante satisfatória. Existem alunos bastante extrovertidos, que gostam que 

adquirir certos laços com o professor, conversando com ele, tentando alcançar 

um pouco mais de à-vontade, aspeto que é notório em alunos deste escalão 

etário. O único inconveniente deste assunto, trata-se do facto de alguns destes 

alunos encaminharem estes momentos para as aulas, o que os orienta para 

maus comportamentos, e à necessidade de outro tipo de intervenções por 

parte do professor. 

 

3.4.3. Funcionamento dos Espaços de Aula 

A Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha possui um sistema de 

rotatividade dos seus espaços de aula bastante diferente da maioria das 

escolas. O que acontece muitas das vezes relativamente a este aspeto é que 

cada professor no momento que se encontra a lecionar, tem por necessidade a 

divisão do ginásio ou pavilhão com outra turma e outro professor. Não se pode 

dizer que isto constitua algum tipo de problema ou limitação para uma normal 

lecionação, no entanto existem sempre alguns aspetos que ficam de certa 

forma limitados. O facto de um professor, durante uma unidade didática de uma 

modalidade coletiva ser obrigado a dividir o seu espaço com mais outra turma, 

poderá por vezes constituir alguma limitação para o desempenhar de algumas 

tarefas. 
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Nesta escola, existem três espaços possíveis de aula, um espaço 

exterior, um ginásio e um pavilhão gimnodesportivo. Cada professor tem ao 

seu dispor nas suas aulas a utilização ou do pavilhão, ou do ginásio e espaço 

exterior. Visto que no ginásio não há a possibilidade de utilização de bolas, o 

professor tem assim também a possibilidade de utilizar o exterior. A sua 

rotatividade acontece em cada três semanas. Em cada bloco letivo existe 

apenas dois professores a lecionar em simultâneo, ficando um com o pavilhão 

e outro com o espaço exterior ou ginásio. Desta forma, cada professor possui à 

sua disposição a totalidade de um dos espaços, o que torna o seu trabalho 

bem mais facilitado em certos aspectos. 

 

3.5. Ser professor, o que é o Estágio Profissional no contexto da 

formação inicial 

Como é do conhecimento comum, a tarefa de ser professor, hoje em dia, 

trata-se não só da pessoa responsável pela lecionação de uma determinada 

disciplina, numa determinada escola ou instituição, como também significa ser 

um modelo, um exemplo a seguir, uma pessoa amiga, em quem podemos 

confiar o desenvolvimento da nossa educação futura. 

Durante a sua vida profissional, um professor atravessa vários desafios, 

nomeadamente o lidar com variados tipos de alunos, de todas as idades, sendo 

todos eles pessoas diferentes, com carateres diferentes, personalidades 

distintas e muitas vezes demasiado complicadas de lidar. Por isso, um 

professor para além da sua tarefa e objetivo principal, tem também de ser um 

psicólogo, saber moldar-se a qualquer tipo de personalidade que encontre no 

seu caminho, e assim ter sucesso na sua vida profissional. 

E como e onde é que um professor adquire esse tipo de conhecimentos 

para conseguir lidar com sucesso com todos esses ditos obstáculos que se 

cruzam na sua carreira. Eis finalmente a grande importância do Estágio 

Profissional num contexto de formação inicial de uma carreira como professor. 

 O Estágio Profissional visto neste ponto de vista, fornece ao estudante 

estagiário um leque de conhecimentos vastos acerca da lecionação de uma 

determinada disciplina. Para além disso, transmite também as vivências em 
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contexto real, de uma escola, de uma turma, de variados alunos presentes 

nessa turma e nessa escola, com os quais terá de lidar ao longo de um ano 

letivo, diariamente, ser útil para todas as necessidades desses alunos e 

também, dar auxílio em todas as atividades extra curriculares organizadas na 

escola. Todos estes enriquecimentos fornecem experiências, hábitos de 

trabalho e rotinas importantes para uma vida profissional como professor de 

uma escola. 

 Porém, não é só no contexto de Estágio Profissional que o estudante 

estagiário adquire todos estes conhecimentos. Ao longo da sua formação 

académica são criadas as bases sustentadoras de todos esses mesmos 

conhecimentos e experiências. Mas, tal como em todas as coisas da vida, tudo 

necessita de uma base sustentadora para que se consiga construir ainda mais 

sobre ela mesma. Sem as bases, não seria possível erguer o mais alto possível 

o nosso conhecimento. Assim, com todo o seu percurso académico e 

conhecimentos adquiridos, o estagiário tem então a possibilidade de os pôr em 

prática, enriquecer e melhorar todos esses aspetos, para que consiga assim 

uma formação como professor bem sucedida. 

 No entanto, não é em todas as instituições que o Estágio Profissional dá 

a possibilidade ao estudante de possuir uma turma durante todo um ano letivo. 

Existem outros tipos de funcionamentos de estágios profissionais, todos eles 

com os seus fundamentos e objetivos, o que no entanto e na minha opinião, 

não conseguem transmitir todas as vivências e experiências de uma realidade 

que se trata do dia-a-dia de uma escola e seus alunos. 

Por isso e como conclusão, subscrevo que o Estágio Profissional se 

trata de um marco de elevada importância numa carreira de professor. Trata-se 

não só da conclusão de um curso de formação, mas também de uma peça 

fundamental já integrante da sua carreira futura, onde o professor tem a 

possibilidade de programar, planear, refletir, melhorar e aperfeiçoar todos os 

aspetos que achar relevantes para que consiga então ter uma carreira de 

sucesso. 
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4.  

O modo através do qual se rege a forma como se interagem alunos, 

escola, professor e sistema de ensino, está inteiramente ligado com as três 

grandes áreas de desempenho que caracterizam a atividade docente. Em cada 

uma delas se inserem questões complexas, umas ligadas à realização da 

atividade profissional do docente propriamente dita, outras à sua atividade 

extra-curricular e finalmente outra destinada ao seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento profissional. 

Durante a realização deste Estágio Profissional, tive oportunidade de 

vivenciar diversas situações que se inserem todas elas dentro de cada uma 

dessas áreas. Ao longo desse percurso, consoante as metas e objetivos 

delineados para este mesmo Estágio Profissional, tive a necessidade de 

ultrapassar diversos desafios, os quais serviram principalmente para contribuir 

de uma forma bastante positiva para o meu desenvolvimento enquanto 

professor. Todas as metas traçadas, para cada uma das áreas de 

desempenho, tinham essa mesma finalidade, a formação de uma carreira bem 

sucedida como docente. 

Nos pontos que se seguem, irei apresentar o meu ponto de vista crítico 

e reflexivo para cada uma dessas áreas de desempenho que constituem o 

Estágio Profissional na sua integridade. Apresentarei também as principais 

dificuldades ocorridas ao longo da prática profissional e a forma como fui capaz 

de as ultrapassar. Irei ter em conta principalmente estratégias, objetivos, 

planeamento e avaliação, assim como a conceção para cada uma delas. 

 

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

Esta primeira área é constituída por quatro importantes vertentes: a 

conceção, planeamento, realização e avaliação. É nela que consta a principal 

função do professor no que diz respeito às suas intervenções com os seus 

alunos durante as aulas. Para esta área, tive a necessidade de, ao longo do 

ano, ir adotando variadas estratégias, de forma a melhorar os métodos de 
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ensino, a motivação dos alunos para a prática das atividades letivas, assim 

como também melhorar a minha atividade e qualidade de instrução durante as 

aulas, às quais mostrei alguma dificuldade no início do ano. Ao longo do tempo, 

fui sendo capaz de gerir essas estratégias, adaptando-as aos diferentes 

momentos do ano e diferentes atividades a realizar, nas quais também 

variavam os comportamentos dos alunos. 

Como exemplo para este tipo de situação, conforme refiro na reflexão da 

aula nº 47, durante a corrida contínua de 10 minutos com o objetivo do 

desenvolvimento da resistência aeróbia, optava por correr juntamente com os 

alunos para que estes se sentissem mais motivados, mas também para obter 

um maior controlo sobre os seus comportamentos. 

Já relativamente à minha intervenção enquanto professor, segundo a 

reflexão da aula nº 56, tinha a preocupação fundamental de aumentar o tempo 

de empenhamento motor dos alunos, fazendo assim com que a qualidade da 

aula melhorasse e também aumentava consequentemente a sua motivação 

para a mesma. 

Nesta área, a interação da professora cooperante e dos restantes 

estagiários do núcleo foi de grande importância, para assim ser capaz de 

vencer certas dificuldades ocorrentes ao longo do processo. 

É também nesta área que colocamos em prática todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação na faculdade, todas as 

estratégias de intervenção pedagógica que adquirimos em anos anteriores, que 

nos deram uma grande ajuda na prática real de ensino. Podemos então afirmar 

que se trata de um culminar de uma prática já anteriormente preparada. 

 

4.1.1. Conceção 

Tão importante como um bom planeamento, é importante também 

conhecermos a forma como o havemos de conceber. Assim surge esta etapa 

que tem início com a elaboração do Projecto de Formação individual (PFI). 

Logo no início do ano, fui confrontado com diversas dificuldades 

inerentes a este assunto. Nenhuma das quais me impossibilitou de realizar 

qualquer tipo de tarefa, no entanto, essas dificuldades baseavam-se no facto 
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de me encontrar sozinho na elaboração de um planeamento que se destinava a 

uma turma apenas para mim, o que se tratou de um desafio bastante complexo 

nos momentos iniciais. 

Algumas das práticas pedagógicas supervisionadas nas disciplinas de 

Didática Específica do Desporto são realizadas na faculdade, e onde a nossa 

prática pedagógica é direcionada para os nossos colegas. Nesses casos as 

dificuldades do controlo da turma e da preocupação do professor relativamente 

ao comportamento ficam anuladas. No caso das restantes Didáticas 

Específicas, as quais são realizadas noutras escolas cooperantes com a 

faculdade, a realidade de ensino já se aproxima um pouco mais daquilo que os 

estudantes estagiários encontram no seu ano de estágio. No entanto, as aulas 

são lecionadas com um grupo de quatro ou cinco estagiários em simultâneo, o 

que facilita circunstancialmente os aspectos do controlo da turma e 

fornecimento dos feedbacks aos alunos. 

No caso concreto da escola onde realizei o Estágio, a Escola Pêro Vaz 

de Caminha é uma dessas escolas cooperantes. Isso permitiu com que no 

momento de dar início ao Estágio já conhecesse um pouco daquilo que seria a 

realidade dessa escola, tanto às condições materiais que possuía à minha 

disposição, como também das características dos alunos que iria encontrar. A 

grande diferença, e aquela que na realizada se tornou um grande desafio a 

ultrapassar no início, situou-se no facto de que desse momento em diante, eu 

teria que lidar com todos os desafios e tarefas de um professor de forma 

individual, deixando de haver o elevado número de professores em simultâneo 

e passando a existir apenas eu, responsável pelo controlo e lecionação dos 

conteúdos a essa turma. 

Desta forma, a preparação para a prática pedagógica ao longo do meu 

Estágio Profissional, foi em alguns aspetos previsível devido ao facto de já 

conhecer previamente as características da escola e alunos, mas também um 

pouco controversa devido ao aspeto do controlo da turma ser totalmente 

diferente daquilo para que nos prepararam anteriormente. 

Tendo em conta estas dificuldades iniciais, vi-me assim com a 

necessidade de encontrar diferentes estratégias de intervenção na prática 

pedagógica, algumas com mais ou menos sucesso. O facto que mais contou 

para as dificuldades encontradas neste âmbito estava relacionado com o 



26 
 

grande grau de desmotivação presente nos alunos da minha turma. O facto de 

a escola se encontrar no projeto TEIP, devido às características da sua 

população, serve ainda mais para agravar o aspeto da desmotivação. Sendo 

assim, existe uma maior probabilidade de encontrar nesta escola alunos mais 

desmotivados para a escola. No entanto, não quero com isto dizer que as 

características da população desta escola por serem de baixo nível social, 

esteja relacionada com este problema. Mas o que a realidade pela qual passei 

me transmitiu, foi que a escola possuía muito poucos alunos com vontade e 

gosto pela aprendizagem. 

Penso que como forma de anular cada vez mais estes aspetos de 

desmotivação dos alunos, a escola necessitaria de, a longo prazo, criar 

situações que levem os alunos a cada vez mais desenvolverem gosto pela 

escola, melhorando o seu empenhamento e dedicação pela aprendizagem e 

por todo o meio escolar envolvente. 

Segundo Papaioannou (1995), as crianças tornam-se intrinsecamente 

motivadas, quando orientadas ao desenvolvimento das suas competências em 

tarefas significativas. Ou seja, seria necessário criar situações no contexto 

escolar em que os alunos se sentissem valorizados, onde fosse reconhecido, 

mesmo de uma forma simples e clara, pelo seu próprio valor. 

Após a análise de todas as características, nomeadamente a dos alunos 

e escola, as condições de preparação em que me encontrava no início do 

Estágio, serviram como base da preparação do planeamento para todo o ano 

lectivo. No entanto, não seria necessário apenas o conhecimento de todos 

estes aspetos. Também as reuniões de núcleo de estágios foram fundamentais 

para toda a preparação da elaboração do planeamento. A professora 

cooperante foi uma pessoa que sempre se mostrou disponível para o auxílio 

dos seus estagiários, mostrando uma atitude de paciência e conhecimento 

incomparável. 

Um outro aspeto importante, tratou-se também da minha relação com a 

Diretora de Turma. Os documentos por ela elaborados e fornecidos 

constituíram-se como fundamentais para o meu enriquecimento a esse nível, 

nomeadamente o Projeto Curricular de Turma, no qual consta toda uma análise 

à turma. O Regulamento Interno da Escola, também garantiu a sua 
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importância, pois dava-nos a conhecer de forma mais clara todas as normas e 

rotinas impostas pela escola para o seu melhor funcionamento. 

Uma vez tendo tido a possibilidade de consultar estes documentos, 

através do Regulamento Interno da Escola, tive a possibilidade de ficar a 

conhecer todas as formas de funcionamento da escola, tanto no que diz 

respeito aos professores, como também aos alunos. Foi importante para poder 

transmitir aos alunos no primeiro dia de aulas todas as rotinas obrigatórias a 

cumprir diariamente. Nesse mesmo regulamento, estava presente todo o tipo 

de informação que incluía também as normas de funcionamento do pavilhão 

gimnodesportivo, onde eram lecionadas as aulas. Ao longo do ano, este 

documento serviu como um guia orientador para todo o processo a 

desenvolver. 

Relativamente ao Projeto Curricular de Turma, trata-se de um 

documento elaborado pela Diretora de Turma, no qual constam as fichas de 

todos os alunos, as suas respetivas avaliações nos três períodos letivos, assim 

como outras informações relevantes. Esta documentação para mim teve 

elevada importância tanto no que diz respeito ao conhecimento dos alunos e de 

todo o seu percurso escolar até então, a nível de classificações como a nível 

comportamental, como também para a elaboração final do meu documento de 

planeamento anual. 

 

4.1.2. Planeamento 

Após toda uma análise dos meios que possuía na escola a todos os 

níveis para proceder a um planeamento bem estruturado e coerente, comecei 

por realizar uma análise aos Programas Nacionais de Educação Física, 

nomeadamente os relativos ao 3º Ciclo e ao 7º ano de escolaridade. Esta 

análise tinha como objetivo principal a elaboração cuidada de uma 

planeamento de aulas que levasse os alunos a atingir os mais altos níveis de 

desempenho nas habilidades ensinadas, e também, em algumas dessas 

habilidades presentes nos Programas, que permitissem a certos alunos 

vivenciar experiências desportivas que nunca tiveram oportunidade de 

vivenciar. 
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Contudo, após essa análise dos Programas Nacionais de Educação 

Física, deparei-me com o facto de que possuíam um vasto leque de 

modalidades a lecionar neste ano de escolaridade. Além desse facto, cada 

modalidade desportiva lá presente não possui uma continuidade coerente de 

ano para ano. Em cada um dos anos de escolaridade, as habilidades sugeridas 

no Programa sugerem uma abordagem da base para o topo, tendo início no 

mais simples, passando posteriormente para o mais complexo. Na minha 

opinião, penso que cada uma das modalidades desportivas lá apresentadas e 

sugeridas, deveria obedecer a uma certa continuidade de ano para ano, 

fazendo com que o aluno tivesse uma aprendizagem mais contínua e não 

chegasse a perder grande parte daquilo que foi ensinado, após a sua transição 

para o ano letivo seguinte. 

O facto de o Programa Nacional de Educação Física possuir 

demasiadas modalidades desportivas, faz com que o possamos caracterizar 

como demasiado extenso. No entanto, cada escola possui a autonomia de 

adaptar esse mesmo programa conforme a sua disponibilidade letiva. Existem 

contudo, certas modalidades de carácter obrigatório, outras opcionais, o que 

permite assim aos professores do grupo de Educação Física aumentar ou 

diminuir esse número de modalidades, elaborando desta forma o Planeamento 

Anual Geral de Educação Física. 

É certo que torna-se muito mais vantajoso para um aluno possuir uma 

unidade didática com um maior número de sessões, o que lhe vai permitir 

chagar à função de consolidação nessa unidade didática. O que acontece 

muitas das vezes é que o número de modalidades escolhidas do Programa 

Nacional é demasiado grande para a quantidade de horas letivas disponíveis 

para as aulas de Educação Física, o que nem sempre permite aos alunos 

alcançarem a consolidação dos conteúdos. 

Após finalizada a elaboração do Planeamento Anual de Educação 

Física, cabe a cada professor adaptar esse mesmo planeamento ao seu 

próprio, tendo em conta as suas horas letivas disponíveis. 

A elaboração desta documentação dá-se num conjunto de reuniões 

realizadas no início do ano letivo, pelo grupo de Educação Física. A minha 

presença nestas reuniões de professores do grupo de Educação Física não me 
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foi possível devido à minha participação no Campeonato da Europa de remo 

realizado em Setembro, altura destas reuniões. Para conseguir, de certa forma, 

participar mesmo que de forma menos ativa nestas reuniões, o contributo dos 

meus colegas estagiários foi fundamental. Toda a informação necessária foi-

me transmitida através deles. Foi-me assim possível ter conhecimento de todo 

o planeamento anual de Educação Física, para que pudesse elaborar o meu. 

Este Planeamento Anual Geral de Educação Física, apresentou-se com 

grande importância na posterior elaboração do Planeamento Anual das 

Unidades Didáticas Selecionadas (7ºD), no qual é apresentada cada uma das 

aulas, sua data, unidade didática respetiva e o seu espaço. Os espaços onde 

foram realizados foram sempre cumpridos, pois a elaboração deste 

planeamento foi também levado a cabo tendo em conta a rotação dos espaços 

de aula, também ele elaborado pelos professores do grupo de Educação 

Física. Esta rotação de espaço, permite aos professores trocarem de espaço 

em cada três semanas, tendo sempre em cada aula um dos espaços 

completamente à sua disposição. 

Finalmente, como último grande passo importante para a elaboração de 

um bom planeamento, restava-me apenas o conhecimento dos alunos da 

turma. Assim, na primeira aula do ano, os alunos preencheram a Ficha de 

Caracterização de Turma, a qual teve a finalidade não só de conhecer a turma 

na sua globalidade, como também ter um conhecimento prévio de cada um dos 

alunos no que diz respeito à sua motivação, gosto pela disciplina, 

classificações de anos anteriores, etc. 

Ao analisar cuidadosamente os resultados das Fichas de Caracterização 

de Turma, deparei-me com uma turma em que havia inúmeros alunos que 

teriam assinalado “não” ao gosto pela disciplina. Conclui a partir desse 

momento que partia de mim o objetivo de transformar essa resposta em “sim”. 

Refleti ativamente acerca do assunto, tentando encontrar formas de 

abordagem aos alunos, formas de lecionar e de os manter controlados ao 

longo do ano, que fossem eficazes. Segundo Betti (1992), é necessário levar o 

indivíduo a descobrir os motivos da prática de atividade física, realçando o 

desenvolvimento de atitudes positivas em relação à sua prática, o que levava 

também a comportamentos adequados. Esta ideia retrata um pouco o meu 
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pensamento naquele momento. Seria necessário criar o gosto pela atividade 

física através da Educação Física, através da transmissão de ideias positivas 

fornecidas pela sua prática.  

Após ter adquirido um conjunto de informações importantes, analisando 

todos os elementos anteriores, foi então possível avançar para a elaboração do 

verdadeiro planeamento, nomeadamente os Modelos de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), unidades didáticas, planos de aula e avaliações. Todos 

estes documentos que representam os verdadeiros guiões que ao longo das 

aulas do ano letivo contribuíram param a lecionação de todos os conteúdos. 

Os MEC tratam-se dos principais guiões de uma determinada unidade 

didática. Estas estruturas foram propostas por Vickers (1990), pretendendo 

fornecer um conhecimento declarativo e processual ao professor. A sua 

elaboração é realizada através de sete módulos, sendo os três primeiros 

dedicados à análise (modalidade, meio envolvente e alunos) e os restantes ao 

processo (extensão do conteúdo, criação de objetivos, avaliação e progressões 

de ensino). Através da sua elaboração, foi-me possível conhecer mais 

aprofundadamente cada uma das modalidades que lecionei. No entanto, a sua 

elaboração demonstrou-se como um pouco complicada no início. Senti 

algumas dificuldades devido ao simples facto de nunca as ter realizado 

anteriormente. Durante o ano anterior, nas Didáticas Específicas, apenas nos é 

exigida a elaboração das unidades didáticas, as quais fazem parte integrante 

do MEC no módulo de extensão do conteúdo. Todos os restantes módulos 

exigiram um longo tempo de pesquisa. 

Seguem-se as unidades didáticas, as quais foram elaboradas tendo em 

conta o tempo disponível para cada uma delas. Em todas as modalidades 

desportivas que lecionei durante o ano letivo, ao elaborar a sua correspondente 

unidade didática, tive como uma das principais preocupações garantir aos 

meus alunos vivências nestas modalidades que lhes permitissem conhece-las 

o mais possível. Para isso ajustava o melhor possível as unidades didáticas 

consoante a avaliação inicial dos alunos, para com isto lhes fornecer 

adequadamente os conteúdos. 

Como já referi anteriormente, já no ano anterior nos era exigido a 

elaboração das unidades didáticas de acordo com o modelo de Vickers (1990). 
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Desta forma, não senti grandes dificuldades na sua elaboração, visto já se 

tratar de uma rotina criada anteriormente. No seu cumprimento na prática não 

tive dificuldades em realizar conforme o planeado, nunca tendo tido 

necessidade de as reajustar posteriormente. 

Finalmente o último nível de planeamento, os planos de aula, que faziam 

parte do dia-a-dia durante todo o ano letivo. Durante a sua elaboração, deve-se 

ter sempre em consideração vários factores, nomeadamente a unidade didática 

em questão, o espaço, se este é compatível ou não com determinado conteúdo 

a abordar, o material disponível, entre outros. A minha grande dificuldade no 

início do ano, consistia na escolha mais acertada dos melhores exercícios e 

mais adequados tendo em conta o conteúdo a exercitar. Tinha a preocupação 

de garantir aos alunos a melhor aprendizagem possível, e para isso, levava-me 

um pouco a realizar exercícios demasiado analíticos no inicio, o que resultava 

em demasiado tempo de espera durante as aulas. 

Com o passar do tempo e com o aumentar da experiência que fui 

adquirindo ao longo do ano, fui sendo capaz de gerir melhor o tempo, criando 

situações de aprendizagem aos alunos com maior tempo potencial de 

aprendizagem e maior tempo de empenhamento motor. No entanto, tratava-se 

de um pensamento constante no meu dia-a-dia como estagiário. O facto de 

posteriormente refletir todo o processo após todas as aulas, obrigava-me a 

detetar os meus principais erros e consequentemente aprender com eles, 

criando assim o objetivo de planear uma aula melhor a seguir à anterior. 

Como exemplos práticos destas dificuldades sentidas, possuo a reflexão 

da aula nº 44, na qual foi lecionada a modalidade de Atletismo e na qual tive 

dificuldades no controlo da turma face ao tipo de organização que estava a 

utilizar. Existia demasiado tempo de espera na aula, o que levava os alunos a 

dispersar e a não cumprirem totalmente com os objetivos delineados. Após 

refletir o meu desempenho nessa aula conclui que a melhor forma de 

ultrapassar esse aspeto seria o de diminuir o tempo de espera da aula, 

aumentando o empenhamento motor. Este facto considerou-se ultrapassado na 

aula nº 47, aula dedicada à mesma unidade didática de Atletismo, e na qual 

refleti que a gestão do espaço e de tempo se verificou vantajosa para o 

desenrolar da aula e consequentemente no comportamento dos alunos. Esta 

melhor gestão centrou-se no organizar a turma para que todos os alunos 
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tivessem a possibilidade de exercitar em simultâneo, o que poupava tempo e 

espaço na aula para uma maior exercitação. Contudo, o meu objetivo com a 

continuidade do ano letivo seria melhorar cada vez mais estes aspetos, 

conseguindo sempre progresso no alcançar dos objetivos delineados para cada 

aula. Foi com todo este processo que fui vivendo ao longo do ano, tendo sido 

capaz de superar as minhas principais dificuldades neste âmbito, o que me fez 

crescer circunstancialmente como futuro professor. 

Um outro aspeto que me permitiu melhor e aperfeiçoar o processo de 

planeamento, foram todas as reuniões de núcleo de estágio ao longo do ano, 

com grande ajuda da professora cooperante e colegas estagiários, que 

vivenciava-mos dia-a-dia o mesmo desafio. Além de o conseguir melhorar, fui 

também capaz de o aprender melhor, sendo capaz de também o aplicar mais 

eficazmente noutros assuntos inerentes ao estágio, o que se tratou sem dúvida 

de uma mais valia. 

 

4.1.3. Realização 

Chegando a altura de dar início à realização e de colocar em prática 

tudo aquilo que foi planeado, possuía o único e grande objetivo de fazer com 

que tudo aquilo que havia planeado anteriormente tivesse o maior sucesso 

para com os meus alunos e para comigo. Criamos um determinado objetivo, 

analisamos o planeamento vária vezes à procura de um possível erro, 

conversamos novamente com a professora cooperante e esperamos que ela 

nos diga que está tudo em ordem para podermos dar início ao ano letivo. Foi 

mais ou menos desta forma que passei a primeira semana antes da verdadeira 

altura de dar início à minha primeira aula. 

O principal objetivo que tracei para mim próprio antes de dar início a esta 

longa atividade foi a de criar ligações “saudáveis” com a minha turma, de 

maneira que os alunos fossem capazes de ganhar confiança em mim enquanto 

professor, e ao mesmo tempo uma certa relação de companheirismo. Possuo 

esta ideia pois penso que é possível aumentar a motivação dos alunos através 

de uma boa relação professor-aluno. Se o aluno sentir confiança no seu 
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professor, é uma vantagem no sentido de criar melhor contextualização para a 

aprendizagem. 

 Ao longo do meu percurso como aluno, possuí alguns professores de 

Educação Física em que fui capaz de estabelecer com eles esses tipos de 

ligações. Isso fez com que ainda hoje não me esquecesse deles. Acho que a 

relação professor-aluno, para além da que existe dentro das aulas, nas quais 

há uma hierarquia, pode também ela ser de amizade e companheirismo fora 

dessas aulas, dentro de certos limites como é óbvio. Foi precisamente isso que 

se passou comigo e com outros professores que possuí. Da mesma forma 

como hoje tenho esses professores em grande consideração e admiração, 

pensei também estabelecer com os meus alunos esse mesmo tipo de relação. 

Apesar de já ter uma ideia anterior em relação ao tipo de aulos que iria 

encontrar nesta escola, na primeira aula tive a oportunidade de os conhecer e 

ficar com uma ideia mais ciente daquilo que seria a minha turma. Sabia que a 

minha obrigação seria logo desde aquele momento o de estabelecer regras e 

comportamentos que se tornassem rotinas ao longo das aulas, para que tudo 

funcionasse corretamente. Teria também de no início impor-me aos alunos de 

forma mais séria, de maneira a garantir uma certa ordem e controlo disciplinar 

durante as aulas. No entanto, tendo em conta a caracterização da turma que 

obtive, não se tratou de uma tarefa fácil ao longo do primeiro período 

principalmente. Dei de caras com uma turma constituída maioritariamente por 

raparigas, com um número muito reduzido de rapazes, e que infelizmente, a 

maior parte destes alunos afirmaram estar desmotivados para a prática das 

aulas de Educação Física. Posto isto, cabia-me então a mim enquanto 

professor motivar os alunos para as aulas o melhor que conseguisse. 

Estando ligado à competição, eu reconhecia logo desde início que 

quanto maior fosse o sucesso e mais aumentada estivesse a performance num 

determinado conteúdo, maior seria o desenvolvimento da motivação dos 

alunos. Muitos autores confirmam essa mesma ideia. Segundo Roberts (1992), 

o clima orientado para a performance é o mais provável de acontecer no 

desenvolvimento de atividades físicas em virtude da situação de competição. 

Segundo esta ideia, a criação de situações competitivas durante as aulas seria 
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uma das estratégias que possuía para os motivar. Ainda segundo Korsakas 

(2002), a orientação de um ambiente competitivo está ligada a uma visão de 

que as atividades desportivas têm como finalidade primordial a elevação do 

status social dos vencedores. Verifica-se que também este autor reforça a ideia 

frisada anteriormente, de que os ambientes competitivos poderão contribuir 

ativamente para a elevação motivacional dos alunos. 

Ao longo do primeiro período letivo possuí grandes dificuldades 

principalmente no controlo da turma devido à questão da desmotivação. Sendo 

assim, durante as aulas tornava-se difícil manter o total controlo e atividade da 

turma, pois nem todos os alunos mostravam vontade de realizar as tarefas. 

Tentei por diversas situações adotar estratégias diferentes, reduzindo ao 

máximo, um possível ambiente monótono durante as aulas e aumentando as 

situações competitivas e jogáveis, em busca da performance do aluno e 

elevação da sua motivação. Tal como o que aconteceu nomeadamente nas 

aulas nº 60 e 61 e também na aula nº 62, nas quais eu refleti sobre essa 

mesma mudança na intervenção e organização de aula. Procurei, no caso do 

Andebol relativamente a estas aulas, adaptar os conteúdos da aula a 

exercícios jogáveis e mantendo assim os alunos constantemente em 

exercitação. Concluí com isto que me traria mais e melhores resultados 

relativamente ao comportamento dos alunos durante a aula e também na sua 

performance final. 

Através das reuniões de núcleo de estágio, fui então encontrando 

estratégias para ser bem sucedido na aplicação das mesmas, anteriormente 

refletidas com vista à motivação dos meus alunos. Confesso que não foi tarefa 

fácil. Contudo, ao longo do ano, os alunos foram-me conhecendo e eu a eles, 

fomo-nos adaptando uns aos outros e assim construindo a aprendizagem de 

forma cada vez mais eficaz. Fui assim conseguindo estabelecer com alguns 

alunos a relação que outros professores meus tiveram comigo no passado, o 

que me fez ter orgulho desse aspeto. 

 Um pormenor que eu dava conta no que diz respeito ao comportamento 

dos alunos, era nas alturas nas quais era introduzida matéria nova, ou uma 

nova modalidade desportiva. Nestas alturas, o comportamento dos alunos 

melhorava circunstancialmente. O seu empenhamento e motivação viam-se 
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acrescidos e tornava-se assim muito mais fácil de lecionar determinadas aulas. 

Isto devia-se talvez ao facto de os alunos se quererem superar positivamente, 

tendo a necessidade de superiorizarem perante os seus colegas. Era provável 

que a sua motivação se visse assim aumentada por um conjunto de 

acontecimentos nomeadamente impulsos, desejos, interesses, propósitos e 

aspirações, factores que construíam um determinado comportamento (Brody, 

1983). O que é certo é que nas aulas seguintes a essas de introdução de um 

novo conteúdo, visto já conhecerem minimamente o conteúdo, por já ter sido 

introduzido, o comportamento e a motivação dos alunos para esse conteúdo 

diminuía ligeiramente, comparativamente à aula anterior. Com estas situações, 

tinha a necessidade de voltar novamente a alterar a forma de abordagem do 

conteúdo, adquirindo uma forma que fosse motivadora e chamativa para os 

alunos. 

 Um dos meus principais problemas no que diz respeito às dificuldades 

que possuía durante o primeiro período letivo no controlo da turma e na 

dificuldade em motivar os alunos para as aulas, estava na minha opinião 

relacionada com o tipo de exercícios que apresentava para determinados 

conteúdos. Tinha por hábito realizar exercícios demasiado analíticos para 

exercitação de determinadas habilidades, o que colocava os alunos demasiado 

tempo em espera. Além disso, também não existiam muitos momentos 

competitivos nas aulas, o que fazia também com que os alunos se sentissem 

desmotivados. Após os longos momentos que passei a tentar encontrar uma 

solução possível para este facto, reflecti acerca da possibilidade de a tal 

monotonia criada nas aulas devido às tarefas de caráter analítico e às poucas 

situações competitivas estarem ligadas a essa causa. Assim, passei então a 

tomar uma atitude diferente relativamente a esse aspeto. Tentava criar 

situações jogáveis e competitivas, mantendo os níveis de excitação dos alunos 

elevados, em busca de uma melhoria da performance, o que faria aumentar a 

sua motivação. 

A observação das aulas dos meus colegas estagiários foi também 

bastante relevante para o sucesso nesta dificuldade. Todos os meus colegas 

criavam esses mesmos ambientes competitivos, uns através da aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1987), outros organizavam 
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torneios, etc. A reflexão acerca destas aulas observadas fez-me crescer a este 

nível, aprendendo novas formas de enfrentar determinadas dificuldades. 

Relativamente a este assunto, possuo como exemplo as observações nº 4 do 

Anthony, na qual utilizava o Modelo de Educação Desportiva para a unidade 

didática de Atletismo. Nessa mesma observação, refleti que durante a aula os 

alunos mantinham os seus níveis de empenhamento motor elevados e 

consequentemente o seu comportamento era bastante satisfatório. A 

intervenção do professor não era excessiva, tal como nos propõe esse mesmo 

modelo. Igualmente aconteceu na observação nº 4 do João, a qual também 

correspondeu a uma aula de Atletismo. Refleti também acerca do facto de os 

alunos mostrarem grandes níveis motivacionais ao longo da aula, o que se 

fazia sentir na forma como interagiam entre si nas suas funções, e também na 

forma como realizavam as tarefas. 

Além disso, os alunos sentem-se bem mais motivados e entregues à 

atividade quando sujeitos a uma competição interna entre eles, pois é visível a 

sua necessidade de elevação pessoal perante os colegas. Este aspeto fazia-se 

notar através da aplicação do Modelo de Educação Desportiva, o qual se 

caracteriza por proporcionar às aulas o ambiente competitivo em todas as suas 

tarefas. 

 Quanto aos meus alunos, deparava-me que um grande foco de 

motivação para os eles nas aulas era quando as estas eram dedicadas a uma 

modalidade coletiva. Nem sempre a Ginástica ou o Atletismo eram bem 

aceites. É certo que ao longo da nossa formação na faculdade, nomeadamente 

nas Didáticas Específicas, mais propriamente na Didática do Atletismo, fomos 

estimulados para a lecionação das aulas utilizando o Modelo de Educação 

Desportiva, o qual além de todas as suas características, proporciona aos 

alunos um elevado grau de motivação. Porém no caso particular da minha 

turma, nunca fui capaz de fazer os meus alunos aderir totalmente a 

modalidades de caráter individual, principalmente as duas citadas 

anteriormente. 

Olhando o exemplo específico do Atletismo, penso que esta falha tinha a 

ver fundamentalmente com as seguintes razões: um primeiro por se tratar de 

modalidades que exigiam maior empenhamento físico dos alunos, fazendo com 
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que se tivessem de demonstrar demasiado perante os seus colegas; passariam 

a depender apenas deles próprios para alcançar o sucesso; e finalmente, um 

pouco por as estratégias de organização das tarefas e escolha dos exercícios 

por minha parte nem sempre ter sido a mais acertada. Por vezes centrava-me 

demasiado nos aspetos técnicos da modalidade e nem tanto nos aspetos 

competitivos e táticos, que também caracterizam a mesma. Deveria assim ter 

optado, tal como os meus colegas, utilizar o Modelo de Educação Desportiva, 

garantindo assim um outro tipo de ambiente mais festivo e competitivo nas 

aulas. 

Já modalidades como o Andebol e Basquetebol eram fortemente 

motivadoras para eles, notando uma grande entrega e dedicação à 

competição. Este aspeto dever-se-ia talvez à maior facilidade existente em criar 

ambientes competitivos nestas modalidades. Uma outra justificação seria o 

maior gosto pelos Jogos Desportivos Coletivos, comparativamente com as 

modalidades individuais. Nestas modalidades poderiam trabalhar em equipa e 

depender também de outros colegas, não dependendo só de si como nas 

modalidades anteriormente referidas. Penso até que essa será a justificação 

mais credível neste aspecto. No entanto, preocupava-me sempre em criar as 

situações e os contextos necessários à motivação dos alunos em modalidades 

que eles menos gostavam, organizando competições, circuitos com pontuação, 

entre outras tarefas. 

 Ao longo do ano letivo, o relacionamento que possuía com os alunos foi 

se tornando melhor. Consegui também cumprir com o meu objetivo traçado 

logo desde o início, que seria criar motivação nos alunos para a prática 

desportiva, e isso notou-se com o facto de conseguir sempre possuir alunos a 

participar nos torneios inter-turmas (Torneio PêroSport). Inclusivamente, numa 

das provas deste Torneio, no Corta-Mato escolar, possuí um dos vencedores 

de um dos escalões. Noutras provas deste Torneio, tanto equipas masculinas 

como equipas femininas conseguiram sempre classificações razoáveis. 

 Fui aumentando a minha experiência como líder de um grupo de jovens 

ao longo do tempo, fui aprendendo a lidar com diversas situações de 

indisciplina por parte dos alunos, aprendendo a lidar com os seus problemas e 

conseguindo-os convencer muitas das vezes de que não deveriam deixar que 
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esses problemas interferissem no seu rendimento das aulas. No fundo, fui-me 

tornando cada vez mais próximo deles, contribuindo para o seu bem-estar e 

desenvolvimento como jovens adolescentes. Era um dos meus objetivos para 

este Estágio Profissional, além daqueles que são essenciais na disciplina de 

Educação Física, fazer com os alunos me vissem como um bom conselheiro e 

me procurassem sempre que tivessem necessidade. 

 Para lidar com certos problemas e imprevistos foi preponderante a ajuda 

e cooperação da professora cooperante e dos meus colegas estagiários, que 

em certas situações, também eles experienciaram o mesmo nas suas turmas. 

Todos nós possuíamos um tipo de pensamento muito semelhante neste 

aspeto. Era importante para nós que os nossos alunos nos respeitassem como 

professores e como líderes, mas também que olhassem para nós com amizade 

e confiança.  

 Senti que fui evoluindo como profissional ao longo do tempo. Cumprindo 

com o planeado cada vez de forma mais autónoma e eficaz. A minha maior 

preocupação centrava-se em ser o mais eficiente possível nas minhas tarefas. 

Penso que a experiência de enfrentar uma turma ao longo de uma ano 

letivo, lidar com os seus problemas, criar afeto com os alunos, planear os seus 

conteúdos e observar a forma como evoluem é sem dúvida satisfatória. 

Sempre fui uma pessoa ligada ao alto-rendimento, o que fazia de mim uma 

pessoa à espera de resultados perfecionistas, e que no mínimo, todos os 

intervenientes se entregassem de corpo e alma para alcançar os seus 

objetivos. Vi-me na necessidade de processar esta situação de forma inversa, 

encontrando pessoas desmotivadas e ter que as tornar motivadas, com níveis 

baixo de desempenho e ter que os tornar altos. Foi sem sombra de dúvida um 

grande desafio para a minha carreira como profissional. 

 Contudo foi também uma tarefa demasiado complicada para mim, 

fundamentalmente durante os primeiros meses. Caracterizo-me como uma 

pessoa demasiado reservada e tímida. Um bom exemplo deste aspeto, trata-se 

da aula nº 11 e 12, a qual pertencia à unidade didática de Atletismo. Nessa 

aula refleti sobre uma dificuldade sentida, tratando-se do facto de não me 

conseguir fazer ouvir corretamente perante os alunos. Neste caso, nem sempre 

as minhas intervenções com o objetivo de manter a ordem na turma devido a 
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certos distúrbios dos alunos foram bem sucedidas. Refleti também acerca de 

possíveis soluções para esses aspetos, chegando à conclusão de que a melhor 

forma seria a de nem sempre intervir utilizando a voz, mas sim a de utilização 

de castigos. Isto reflete um bom exemplo acerca do aspeto referido 

anteriormente. Tenho por vezes dificuldade em expressar aquilo que sinto em 

determinados momentos, o que faz com que nem sempre pudesse ter a atitude 

mais acertada, ou que agisse mais duramente em momentos que o exigiam. 

Tive a necessidade de me moldar a essas situações, nunca dispensando 

a ajuda de todas as pessoas que interagiam comigo diariamente, 

principalmente os membros do núcleo de estágio. É um facto que este meu 

aspeto seja muito importante de solucionar pois é um aspeto que poderá 

eventualmente perturbar a minha atividade profissional, mas penso que o ano 

de Estágio foi sem dúvida uma mais-valia para o desenvolvimento dessa minha 

característica.  

 

4.1.4. Avaliação 

Avaliar o processo ensino-aprendizagem é uma tarefa muito importante 

para alcançar o sucesso, como no feedback do processo e como reforço do 

caminho dos objetivos. Para isso, a avaliação deve estar presente no dia-a-dia 

do estudante estagiário, fazendo com que todos os erros cometidos, assim 

como todos os aspetos bem sucedidos sejam refletidos, procurando a sua 

constante atualização. 

Ao longo do ano, o constante feedback da professora cooperante e 

colegas estagiários foi sem dúvida muito importante neste processo. Também o 

facto de elaborar a minha reflexão de aula me permitia ter uma noção de todas 

as ações bem feitas e mal feitas nessas aulas, complementada por uma 

preciosa opinião da professora cooperante. 

Numa das aulas de avaliação ao longo do ano, destaco como forma de 

exemplo a aula nº 77 e 78, na qual realizei duas avaliações sumativas em 

diferentes partes da aula. Numa primeira, dedicada à avaliação sumativa de 

Badminton, tive a possibilidade de obter uma observação mais cuidada da 

turma, concluindo que as suas evoluções a nível técnico tinham sido 
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circunstanciais relativamente à aula de avaliação prognóstica, realizada na aula 

nº 63 e 64. Na segunda parte da aula nº 77 e 78, realizei também a avaliação 

sumativa de Andebol, e na qual concluí principalmente evoluções do nível 

tático e não tanto ao nível técnico. Estes feedbacks adquiridos foram 

importantes para concluir que o caminho dos objetivos tinha sido alcançado. 

As aulas assistidas pelos colegas estagiários e pelo orientador da 

FADEUP também contribuíam circunstancialmente para a minha atualização 

enquanto professor. 

Em Educação Física, a avaliação é realizada fundamentalmente para 

fornecer informação aos alunos dos seus progressos, fazer um balanço sobre a 

eficácia do ensino, fornecer informações ao professor sobre as evoluções dos 

seus alunos e assim realizar as adaptações necessárias, para colocar os 

alunos divididos em níveis de desempenho ou até fazer uma avaliação do 

programa curricular (Rink, 1993). 

No entanto, Rink (1993) diz-nos também que a avaliação pode ter lugar 

tanto durante o decorrer de unidade didática, como no final. Às avaliações 

realizadas durante o decorrer da unidade didática, designamos como avaliação 

formativa. Tem como objectivo avaliar o processo de ensino, dando ao 

professor um feedback relativo à prestação dos alunos e sobre a eficácia do 

ensino. É possível posteriormente adaptar este processo. Esta avaliação pode 

ser de caráter formal ou informal, variando consoante o tipo de abordagem que 

dá-mos àquela aula. Às avaliações realizadas no final da unidade didática 

designamos avaliação sumativa, a qual avalia o conhecimento do aluno em 

função dos objectivos traçados. Esta ideia tornou o meu objetivo de realizar em 

cada avaliação, tanto dos alunos como do processo de ensino, tanto formal 

como informal, a mais correta e cuidada possível. 

Relativamente à avaliação do processo de ensino, realizava em cada 

aula uma avaliação sobre a minha prestação, através das reflexões da aula. Na 

aula nº 63 e 64, a título de exemplo, refleti acerca da minha prestação, 

avaliando a minha forma de organização nessa aula, sobre os resultados 

relativamente ao processo de ensino que consegui obter. No caso particular 

dessa aula, destacou-se o facto de não ter conseguido ser bem sucedido nesse 

objetivo. Em cada uma destas reflexões, tal como a que dei exemplo 
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anteriormente, procurava também sempre pensar numa possível alternativa 

que pudesse solucionar o problema em causa. 

Era importante ter a perfeita noção de todos os passos que decidia 

tomar e porquê que os tomava, apenas com o objetivo de melhorar a minha 

prestação como professor. Um dos aspeto que mais tentei melhorar no que diz 

respeito à minha postura nas aulas, o qual me foi indicado por várias vezes 

pela professora cooperante, colegas estagiários e orientador, tratava-se da 

minha postura demasiado fechada, pouco expressiva e emotiva durante as 

aulas. Transmitia uma postura algo passiva na forma como interagia com os 

alunos. Para me tornar um bom comunicador, seria necessário adquirir uma 

postura mais interventiva com os alunos, mais participativa no que diz respeito 

aos seus comportamentos. Consequentemente, ao melhorar esse aspeto 

estaria também a contribuir diretamente para uma melhor aprendizagem dos 

alunos, que seria o mais importante. No entanto, referi este exemplo por se 

tratar de uma avaliação feita à minha forma de estar durante a minha prática 

profissional e a forma como avaliei eu próprio essa minha postura e a tentei 

melhorar, sempre com o auxílio de todos esses importantes feedbacks. 

No que diz respeito às avaliações realizadas aos alunos, utilizei 

fundamentalmente dois tipos de avaliação: formativa e sumativa (Rink, 1993). 

Quando realizadas avaliações formativas ao longo das unidades didáticas, 

optava por as realizar utilizando um caráter informal, não dando a conhecer aos 

alunos de que estavam a ser avaliados em relação às suas prestações em 

determinado conteúdo. Para isso organizava tarefas em que colocava em 

prática todos os conteúdos abordados até esse momento, retirando registos 

que me levassem ao encontro dos resultados pretendidos. 

Quanto à avaliação sumativa, esta destina-se à avaliação final dos 

alunos e situa-se normalmente no final da unidade didática. Segundo Rink 

(1993), muitos professores utilizam esta avaliação para obter comparações 

acerca do que o aluno consegue fazer, o que os outros alunos da turma 

conseguem, comparando-os e o que conseguem fazer de acordo com os 

objetivos traçados pelo professor. Era precisamente com esses pressupostos 

que me orientava nos momentos de avaliação dos meus alunos. Realizava a 

avaliação sumativa no final de cada unidade didática, organizando situações 
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competitivas nas quais o aluno teria de colocar em prática os conteúdos 

abordados da melhor forma possível. Era sempre realizada uma pequena 

comparação entre todos os alunos, com o objetivo de os colocar por níveis, 

tornando mais fácil posteriormente a sua classificação. 

Quanto às classificações dos alunos no final de cada período, estas nem 

sempre se mostraram inteiramente satisfatórias. Contudo, foram sempre 

melhorando ao longo do ano. As suas classificações eram obtidas de acordo 

com as suas avaliações sumativas realizadas em cada unidade didática, mas 

também haviam outros elementos importantes para a avaliação, 

nomeadamente a cultura desportiva e os conceitos psicossociais, os quais 

eram também avaliados. 

Durante o momento de auto-avaliação, o qual era realizado no final de 

cada período, fornecia aos alunos um momento para apresentarem a sua 

opinião sobre as aulas, o que me permitia também a mim refletir acerca disso 

mesmo, encontrando forma de os manter mais motivados, tentando adaptar um 

pouco as suas opiniões para aquilo que seriam as próximas aulas. Mas além 

disso, era também importante ouvir aquilo que seria a sua opinião 

relativamente às suas próprias prestações ao longo do período. 

O caso particular do momento de auto-avaliação no final do 2º Período, 

foi realizado na aula nº 80 e 81. Neste momento de auto-avaliação, os alunos 

apresentaram propostas de classificação, umas mais acertadas, ou menos. O 

que pude concluir, e agora aplicando a todos os momentos de auto-avaliação 

ao longo ano, é que os alunos nem sempre eram totalmente capazes de 

justificar devidamente as suas opiniões relativamente à sua classificação 

pretendida, afirmando sempre que achavam que mereciam determinada 

classificação, apenas “porque sim”. Isto tornava por vezes um pouco mais 

complicado para mim a tarefa de obter algum feedback por parte dos alunos 

relativamente às aulas. 

Quanto às minhas principais dificuldades sentidas neste campo da 

avaliação, situaram-se um pouco na organização das tarefas de avaliação, no 

que diz respeito à correta adequação ao nível dos alunos. Seria necessária a 

adequação exata, pois poderia comprometer o resultado da prestação dos 

alunos. 
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Um aspeto que se mostrou como grande auxílio foi a observação das 

aulas da professora cooperante e dos restantes estagiários. Através da sua 

observação e reflexão, pude obter um maior número de ideias e estratégias 

que vieram enriquecer a minha forma de actuar no momento das avaliações, 

tornando-as mais eficazes e coerentes. Possuo como um bom exemplo disto 

uma comparação da avaliação sumativa de Basquetebol por mim realizada na 

aula nº 36 e 37, na qual organizei a tarefa como um mini-torneio de 

Basquetebol. Consequentemente, havia algumas equipas de fora do jogo, o 

que colocava os alunos algum tempo em espera. Este aspeto poderia tornar-se 

prejudicial no factor tempo. Posteriormente observando uma das aulas do 

colega Anthony, refleti na observação nº 3, na qual também foi realizada uma 

aula de avaliação sumativa de Basquetebol, que colocou todos os alunos a 

jogar em simultâneo, dividindo as equipas por todas as tabelas disponíveis. Isto 

garantia-lhe mais tempo para a observação dos alunos, sendo com certeza 

mais eficaz. 

Através destas reflexões citadas pude criar situações ao longo do ano 

cada vez mais vantajosas nas avaliações seguintes, melhorando 

consequentemente a minha observação dos alunos nos momentos de 

avaliação.  

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola 

Uma outra área constituinte do Estágio Profissional diz respeito à 

integração do estagiário na comunidade escolar e tem a ver com as suas 

atividades não letivas. Um aspeto do qual me orgulho, trata-se da óptima 

receção de todos os estudantes estagiários por parte da comunidade escolar. 

Todos os professores e funcionários nos receberam muito bem, deixando-nos 

completamente à vontade para termos a possibilidade de realizar o nosso 

Estágio com o maior dos sucessos. Apenas nos cabia a nós estagiários 

integrarmo-nos nesse mesmo grupo escolar. 

No que diz respeito à minha integração, esta consistiu num processo, de 

certa forma, demorado. Faz parte da minha personalidade ser uma pessoa um 
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pouco reservada, acostumada a contar apenas comigo mesmo para tomar 

qualquer tipo de decisão e realizar qualquer tipo de tarefa. Com o passar dos 

anos a viver desta forma, tornou-se algo demorada a minha integração. Passou 

a ser um objetivo para mim ganhar a maior confiança possível com todos os 

professores e funcionários da escola, permitindo assim que me sentisse mais 

confortável neste meio escolar, que se caracteriza como muito acolhedor e 

tranquilo. 

Além destes aspetos, era também um facto que o meu tempo disponível 

para estar presente na escola fora das horas que havia atividades letivas 

obrigatórias, era um pouco reduzido. Devido ao facto de possuir 

constantemente compromissos para com a competição que me obrigavam a 

nem sempre estar presente na escola fora dos horários, fez com que nem 

sempre houvesse possibilidade de socializar com outros membros da 

comunidade escolar. No entanto, e apesar de tudo, fui sempre bem acolhido 

por todos e tive sempre a possibilidade e o compromisso para comigo mesmo 

de dar o meu contributo ativo em todas as atividades organizadas e estar 

presente em cada uma delas. 

Ao longo do ano letivo, cabia ao grupo de Educação Física a 

organização dos eventos desportivos escolares, criando assim uma maior 

dinamização do desporto escolar e do envolvimento entre alunos e 

professores. Desta forma, o núcleo de estágio realizou diversas atividades, 

tendo a principal sido o Torneio PêroSport. 

Torneio PêroSport 

 Este torneio desportivo consiste num conjunto de várias atividades 

desportivas que se realizam ao longo de todo o ano letivo. É constituído pelos 

torneios inter-turmas de Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol e Badminton e 

ainda pelo Corta-Mato e pelo MegaSprint. Todos estes eventos contribuem 

com pontuações para as turmas, as quais são somadas numa tabela e que irão 

decidir um vencedor no final do ano lectivo, correspondente ao somatório das 

classificações obtidas de todos estes torneios. 

 Todos estes torneios são realizados nas instalações da escola, com a 

exceção do Corta-Mato que é realizado na Quinta do Covelo, um local público 

com condições excecionais para a realização deste evento e para a prática 
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desportiva. Tal como é citado na reflexão realizada acerca desta atividade, o 

ambiente vivido ao longo da manhã foi de grande entrega e motivação por 

todos os alunos. As condições climatéricas que se fizeram sentir foram de 

grande agrado, o que garantiu a presença de centenas de alunos neste evento. 

Tanto a ida como a volta do recinto para a escola foi realizada a pé. Tal como é 

referido na reflexão da atividade, ambos os percursos foram realizados sem 

problemas, com o acompanhamento da Polícia de Segurança Pública. 

 Todos os torneios se realizaram com excelente condições climatéricas, o 

que fez com que houvesse uma grande aderência dos alunos. O espírito 

competitivo e de camaradagem fez-se sentir em todos eles, sem que 

houvessem problemas de ordem disciplinar, e onde a organização 

proporcionou momentos de grande emoção a todos os envolventes. Em breves 

passagens das reflexões de certas atividades, destaca-se a reflexão do torneio 

de Andebol, torneio que foi realizado em simultâneo com o torneio de Futebol. 

Neste dia, por se tratar de dois torneios em simultâneo, as atenções foram 

redobradas. Apesar disso, ambos os eventos contaram com grande aderência 

de professores e alunos, fazendo-se sentir um excelente ambiente competitivo. 

 Mesmo durante o decorrer dos torneios, havia espaço para outros tipos 

de atividades interessantes, como foi o caso do torneio de Basquetebol 

Feminino, no qual em todos os intervalos dos jogos havia espaço para a 

atuação do grupo de alunas de dança, atividade extra curricular da 

responsabilidade da colega estagiária Céu. Conforme foi refletido, cada 

momento destes foi vivido com o maior entusiasmo pelos alunos, contribuindo 

positivamente para as principais atividades do torneio. 

Jogo de Futebol Professores Alunos 

 Esta iniciativa realizou-se no final de cada um dos períodos letivos e 

tinha como principal objetivo a aproximação e convívio de todos os seus 

intervenientes. O Futebol trata-se de um modalidade de eleição entre todos os 

alunos, o que fez com que muitos deles se mostrassem interessados em 

participar, principalmente implicando jogar contra os seus professores. Sem 

dúvida se tratava de uma grande motivação para os alunos. 

 A grande audiência destes eventos também fazia com que este se 

tornasse mais um sucesso na sua organização. No final de cada jogo, com as 
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constantes vitórias dos professores sobre os alunos, havia sempre lugar para 

diversas picardias saudáveis entre todos os participantes, o que constituía um 

ambiente muito satisfatório no final de cada período. 

 Dos três jogos realizados no ano, apenas tive a possibilidade de 

participar no jogo do 1º Período e no jogo do 3º Período. Ao refletir sobre cada 

um deles, em ambos concluí que a grande audiência que se fez sentir 

ultrapassou as expectativas. O ambiente de convívio que se sentiu entre todos 

os participantes contribuiu positivamente para o estabelecimento de boas 

relações com as restantes comunidade escolar, no que diz respeito aos 

estudantes estagiários e também, do ponto de vista dos alunos, contribuiu 

positivamente para melhor ficar a conhecer os alunos e a forma como estes 

interagem com os professores.  

Direção de Turma 

 O papel do diretor de turma classifica-se como uma função também ela 

importante para o estudante estagiário, pois permite-lhe adquirir conhecimento 

relativamente às suas funções propriamente ditas, assim como até mesmo o 

conhecimento dos seus próprios alunos através das reuniões com 

encarregados de educação. Foi isso mesmo que procurei ao longo de todo o 

ano, obter essas informações. 

 A diretora de turma da turma que lecionei era uma pessoa muito bem 

organizada, que tinha a preocupação de se reunir frequentemente com os 

encarregados de educação dos alunos. Procurava através disso mantê-los 

informados acerca da sua situação escolar e ao mesmo tempo manter-se ela 

própria informada acerca dos comportamentos dos alunos, ou das suas fontes. 

Durante a minha participação nas reuniões de encarregados de 

educação, tive sempre a preocupação para me manter informado acerca de 

tudo que se passava, de todas as informações acerca de todos os alunos e 

respetivos encarregados de educação. 

 A sua participação durante as reuniões de concelho de turma foi também 

preponderante. A função de líder de um grupo nunca é uma tarefa fácil, mas é 

um aspeto que esta diretora de turma foi capaz de lidar com sucesso. 
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Reuniões de Departamento e Agrupamento 

 Estas reuniões tiveram um papel preponderante no conhecimento e 

envolvimento com os outros professores da escola, para conhecer os aspetos 

burocráticos relacionados com a atividade docente e para mais uma interação 

importante na escola por parte do estagiário. 

 Posso concluir que todas estas ações inerentes a esta área foram muito 

contribuidoras para a minha formação enquanto profissional, para o 

preenchimento do meu conhecimento e para me tornar melhor como pessoa. 

 

4.3. Área 3 – Relação com a Comunidade 

A importância de um bom conhecimento da turma através dos 

questionários presentes nas fichas de caracterização de turma na primeira aula 

do ano, também a caracterização da escola e do meio envolvente, é 

preponderante para o estagiário conhecer a realidade do seu local de trabalho 

e seus alunos. 

Consegue-se através deste conhecimento adquirido melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem, pois é possível estabelecer um melhor 

conhecimento dos nossos alunos e assim conseguir prever certas atitudes e 

situações. 

Considero não ter tido grandes dificuldades nesta área, pois sempre 

procurei as melhores fontes de conhecimento através da escola, encarregados 

de educação, professores e funcionários da escola. O papel da diretora de 

turma também se mostrou com grande importância para adquirir certos 

conhecimentos nesta área. Destaco particularmente a participação nas 

reuniões de encarregados de educação juntamente com a diretora de turma. 

Esta experiência permitiu-me conhecer pessoalmente alguns 

encarregados de educação de alguns alunos e ter assim um conhecimento 

mais aprofundado sobre si. 
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4.4. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

Estão englobados nesta área todos os assuntos inerentes ao 

enriquecimento das minhas competências profissionais e todos aqueles 

projetos que encaminham para um melhor desenvolvimento dos meus 

conhecimentos na área pedagógica. Isto torna esta área de grande relevância 

no percurso de um estudante estagiário, pois garante assim uma maior recolha 

de assuntos, vivências e conhecimentos que o ajudam a evoluir nas outras 

áreas anteriores. 

A primeira tarefa a elaborar neste âmbito foi o PFI, no qual estiveram 

presentes todos os meus objetivos e expectativas para este Estágio 

Profissional. Também nele estavam contidos os meus recursos, projetos, meios 

e dificuldades ao longo de todo o ano letivo. Este documento tinha como 

objetivo guiar toda a minha atividade ao longo do ano, o que iria culminar com 

a elaboração do presente Relatório Final, no qual reflito acerca toda a minha 

atividade e todas as minhas tarefas, fazendo referência a todos os meus 

recursos e dificuldades. 

Uma outra tarefa inerente a esta área tratou-se de um Projeto de Estudo 

de um problema decorrente no processo ensino aprendizagem, no qual o tema 

foi a comparação de dois métodos de ensino distintos para a mesma unidade 

didática de Badminton. Tinha como objetivo principal tirar conclusões acerca de 

qual dos métodos os alunos tirariam um maior proveito ao nível do seu 

aproveitamento e resultado na avaliação sumativa dessa unidade didática. 

Tiraria também conclusões acerca do seu empenhamento e motivação ao 

longo das aulas dessa unidade. 

A ideia para este tema surgiu no seguimento da problemática com a qual 

me deparei logo a partir do início do ano letivo, encontrando uma turma 

demasiado desmotivada para as aulas de Educação Física. Quis então com 

isto encontrar um método de ensino no qual os alunos se sentissem totalmente 

entregues e empenhados, concluindo assim com resultados mais satisfatórios 

do que quando usando um método no qual não se sentissem motivados, não 

cumprindo assim plenamente com as tarefas e consequentemente não 

alcançando grandes resultados na avaliação sumativa. 
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Após uma breve revisão bibliográfica acerca de quais os modelos 

instrucionais mais apropriados para utilizar, cheguei à conclusão que os únicos 

em que iria ter a possibilidade de ter sucesso na organização de uma aula, 

visto ambos os modelos estariam a ser utilizados em simultâneo, seriam o 

Modelo de Instrução Direta segundo Rosenshine (1983) e o Modelo de 

Educação Desportiva segundo Siedentop (1987). Estes modelos de ensino 

possuem características completamente distintas, sendo o primeiro 

caracterizado pelo papel constantemente interveniente do professor e o outro 

pelos papéis autónomos adquiridos pelos alunos durante as aulas, só assim fui 

capaz de os utilizar simultaneamente. 

Tive então oportunidade de adquirir conclusões bastante interessantes 

no que diz respeito fundamentalmente à motivação dos alunos para as aulas, 

as diferentes formas como os alunos de ambos os grupos de distintos modelos 

de ensino encaravam as aulas e os seus resultados finais na avaliação. 

Contudo foi também um grande desafio que tive de ultrapassar ao longo da 

unidade didática de Badminton. Não se tratou de uma tarefa nada fácil 

organizar aulas nas quais teria dois grupos de alunos a trabalhar de forma 

distinta. Exigia da minha parte um grande controlo sobre um grupo (Modelo de 

Instrução Direta) e também a supervisão do outro grupo, controlando também 

as suas tarefas (Modelo de Educação Desportiva). 

A elaboração do Relatório Final consistiu numa tarefa longa e contínua, 

na qual refleti acerca de todas as minhas experiências e dificuldades ao longo 

do ano letivo e da forma de como as fui capaz de ultrapassar. Nem sempre se 

tratou de uma tarefa fácil, no entanto, um desafio com o objetivo de ser 

terminado com sucesso. Tratou-se também de uma tarefa muito rica do ponto 

de vista do desenvolvimento do meu conhecimento científico. 

Mas por fim, a principal tarefa que contribuiu para o meu 

desenvolvimento enquanto profissional, foi a longa e árdua tarefa de planear as 

aulas e refletir sobre elas. Também as aulas que observei dos meus colegas 

estagiários e professora cooperante e refletir acerca delas, fizeram com que me 

fosse possível ir buscar mais um pouco a cada um dos lados, tirando novas 

ideias e novos conteúdos. Destaco diversas aulas nas quais pude aproveitar 

formas de organização de tarefas, gestão do tempo e do espaço, aplicando-as 
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posteriormente nas minhas aulas. Após cada uma dessas experiências, era 

capaz de determinar se tinha sido bem sucedida ou não e avaliava as minhas 

prestações para que a seguinte fosse sempre melhor que a anterior. 

A permanente ajuda de todos os elementos do núcleo de estágio e 

grupo de Educação Física também ela foi preponderante neste meu longo e 

indeterminável desenvolvimento profissional. 

 

4.5. Projeto de Estudo de um problema decorrente no processo ensino 

aprendizagem 

 

4.5.1. Introdução 

Além dos aspetos de lecionação das aulas, de desempenhar papéis na 

escola e na comunidade enquanto professores, temos também de ter em conta 

os assuntos que rodeiam toda essa atividade e todo esse processo. Como 

consequência, ao realizarmos um estudo acerca de um problema inerente à 

prática profissional do Estágio, estamos também a contribuir diretamente para 

a nossa formação enquanto futuros profissionais da educação. 

Ao longo do ano letivo, fundamentalmente no início, deparei-me com 

grandes dificuldades em encontrar a estratégia que mais motivasse os meus 

alunos para as aulas de Educação Física e também que lhes trouxesse mais e 

melhores resultados nas respetivas avaliações. Pode-se então referir a 

importância dada à eficácia no ensino, no que diz respeito à preocupação com 

o sucesso nas avaliações. Era também necessário que essas mesmas 

estratégias fossem escolhidas consoante o critério de garantia de uma boa 

formação dos alunos, nas quais ambos terminariam dominando os conteúdos 

lecionados. Foi dessa forma que procurei dois métodos de ensino distintos, os 

quais se caracterizavam por trazer à turma aprendizagens por meios diferentes 

de trabalho e prática. Dessa forma iria ter a possibilidade de comparar os 

desempenhos finais nas avaliações, a sua forma de entrega nas aulas, o que 

resultava da sua motivação e empenho, assim como outros critérios 

relacionados fundamentalmente com os conceitos psicossociais. Ambos esses 
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métodos de ensino iriam ser aplicados em simultâneo durante as aulas, o que 

permitiria assim obter resultados mais concretos relativamente ao seu 

empenhamento e motivação. A única forma existente de utilizar dois métodos 

de ensino em simultâneo numa só aula, seria se esses mesmos métodos 

tivessem as tais características distintas na sua forma de atuação. 

Foi segundo este aspeto que optei pelo Modelo de Instrução Direta 

(MID) (Rosenshine, 1979), por se caracterizar fundamentalmente pelo papel 

ativo do professor, assim como a responsabilidade de todo o processo de 

planeamento dos conteúdos a abordar, e pelo Modelo de Educação Desportiva 

(MED) (Siedentop, 1987), que contrariamente ao MID, se caracteriza pelo 

caráter autónomo dos alunos durante o processo ensino aprendizagem, assim 

como outras características relacionadas com a festividade e contextos 

desportivos. Assim, o estudo processou-se ao longo de uma unidade didática 

do segundo período letivo, a de Badminton, na qual a turma trabalhou sempre 

dividida em dois grupos, de igual número de elementos, ao longo de todas as 

aulas. Tornou-se possível a utilização de ambos estes modelos em simultâneo 

devido às suas características distintas no que diz respeito ao papel do 

professor e dos alunos. 

 

4.5.2. Objetivos Gerais do Estudo 

Tal como referi anteriormente, a tentativa de aumentar a motivação e 

melhorar o sucesso dos meus alunos sempre se mostrou como um desafio e 

uma meta a atingir. Foi desta forma que cheguei à conclusão que seria o 

estudo mais apropriado à minha vivência do Estágio Profissional ao longo do 

presente ano letivo. 

Inicialmente, tinha também como meta fundamental no meu estudo, 

encontrar aquela estratégia que iria também resolver de certa forma, a questão 

do controlo da turma, visto ser uma turma com alguns problemas de 

desmotivação, levando assim os alunos a nem sempre assumirem o 

comportamento mais adequado nas aulas. Pensei que através do método de 

ensino mais adequado iria também resolver a questão do comportamento, o 
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que à partida, seria um aspeto assumido. Os alunos possuindo um maior nível 

de motivação, ficarão mais interessados na matéria a abordar, irão assumir um 

papel mais ativo na aula, aumentará assim o tempo de empenhamento e 

consequentemente o tempo potencial de aprendizagem, logo iria melhorar o 

comportamento. 

Visto então este aspeto do comportamento acabar por ser uma 

consequência dos restantes objetivos, resta-me então enumerar os principais 

objetivos que se pretende alcançar com tal estudo. 

O meu objetivo principal neste estudo será encontrar, de entre os 

Modelos de Ensino adoptados (MID e MED), cada um com características 

distintas no que diz respeito ao envolvimento do aluno na aula, aquele em que 

o aluno irá apresentar melhores resultados na sua avaliação sumativa. Através 

deste objetivo, analisando posteriormente os seus resultados e retirando 

respectivas conclusões, podemos refletir acerca dos aspetos do 

empenhamento motor dos alunos durante as aulas e da sua motivação para as 

aulas através de uma análise da sua assiduidade e pontualidade durante o 

período do estudo. No entanto, a meta principal será a realização de uma 

comparação de resultados finais de uma avaliação, na qual serão refletidas as 

prestações dos alunos tendo como base todo o percurso das aulas da unidade 

didática, e conforme as características fundamentais de cada Modelo de 

Instrução. 

 

4.5.3. Caracterização da Amostra 

Para a concretização deste estudo, apliquei os Modelos de Instrução 

escolhidos e tracei os objetivos propostos para a minha turma de Estágio 

Profissional. Esta turma é composta por vinte e dois alunos, sendo dezasseis 

do sexo feminino e seis do sexo masculino. A turma pertence ao sétimo ano de 

escolaridade e os alunos possuem idades compreendidas entre os doze e os 

catorze anos. 

Para aplicação de ambos os Modelos em simultâneo durante as aulas, a 

turma foi dividida em dois grupos de trabalho, compostos por onze alunos cada 

um. Ambos os grupos possuíam elementos do sexo masculino e do sexo 
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feminino. A sua divisão foi efetuada com o objetivo de se caracterizar como a 

mais equilibrada possível, com base na avaliação prognóstico da unidade 

didática em causa. Assim cada grupo iria possuir igualmente alunos de níveis 

de desempenho superiores, como alunos de níveis de desempenho inferiores. 

Tentei, dentro do possível, colocar separadamente alunos mais fortes em 

grupos separados, de forma a reduzir possíveis desequilíbrios nas competições 

a efetuar ao longo da unidade. 

 

4.5.3.1. Modo de Escolha dos Grupos 

Num estudo comparativo como é o caso deste, é de grande necessidade 

possuirmos amostras de semelhante nível para garantirmos que os resultados 

obtidos sejam os mais fiáveis possível. Foi precisamente nesse aspeto que me 

preocupei logo desde o início da recolha dos dados e na parte inicial da 

estruturação do estudo. 

Um outro aspeto que considerei como bastante importante para 

proceder à escolha dos grupos de trabalho foi o facto da escolha acertada dos 

alunos para cada grupo, no que diz respeito ao seu comportamento e tipo de 

personalidade. A turma é maioritariamente composta por alunos do sexo 

feminino, mas um fator que achei também relevante na formação dos grupos 

foi o facto de ambos os grupos possuírem membros de ambos os sexos. 

Segundo Metzler (2000), considera-se apropriado tanto rapazes como 

raparigas possuírem igual acesso às atividades tanto elas sejam em equipas, 

grupos, pares ou individuais. O aspeto da equidade de géneros foi um fator que 

sempre tive em conta nas minhas aulas, por isso me ter preocupado com este 

aspeto na formação dos grupos. 

Ao longo do ano letivo, através de várias horas de convivência com 

estes alunos, tive a oportunidade de conhecer com quem se dão melhor, com 

quem mais conversam durante os intervalos e até mesmo, no caso dos alunos 

mais problemáticos da turma, com quem se juntam quando acontecem 

situações de comportamentos inadequados nas aulas. Se um dos objetivos na 

formação dos grupos de trabalho seria encontrar os grupos mais equilibrados 
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possível, tive também de me preocupar com o aspeto fundamental do 

comportamento, que mais à frente irei especificar como foi procedido. 

O Badminton trata-se de uma modalidade em que ao trabalharmos por 

níveis de desempenho, os alunos do nível introdutório possuem grandes 

dificuldades na sustentação do volante, quando realizam tarefas entre si. 

Nessa medida, achei pertinente realizar a avaliação prognóstica não com o 

objetivo de realizar uma divisão da turma por níveis de desempenho 

(introdutório, elementar e avançado), mas sim para obter um conhecimento 

global do nível de cada um dos alunos, possibilitando-me assim formar dois 

grupos de trabalho com onze elementos, onde em cada um deles possuíam um 

igual número de alunos de diferentes níveis de desempenho. 

Com este tipo de divisão, realizada de igual forma para ambos os 

grupos, ficaríamos a possuir dois grupos distintos, mas equilibrados no que diz 

respeito ao seu desempenho. Iria ser anulada a questão que um dos grupos 

possuiria alunos de níveis mais avançado comparativamente com o outro. 

A avaliação prognóstica da turma foi então um momento de bastante 

importância para a validação deste estudo comparativo, pois iria ditar a 

constituição de ambos os grupos. Os seus resultados foram analisados e ao 

longo da unidade didática não foi necessário realizar nenhum ajuste nos grupos 

de trabalho. 

Além deste aspeto da avaliação prognóstica da turma, também a 

questão do comportamento foi tido em consideração como já tinha sido referido 

anteriormente. Seria importante a manutenção do controlo da turma durante as 

aulas, tanto para o grupo a utilizar o MID, como para o grupo a utilizar o MED. 

Mais importante ainda, seria o controlo do grupo a utilizar o MED, pois as 

características do modelo relativamente à autonomia dos alunos poderiam 

levar a que os objetivos não conseguissem ser cumpridos. Foi com base no 

conhecimento dos alunos da turma, como já referido anteriormente, que tentei 

equilibrar o mais possível os grupos. Sempre obedecendo à avaliação 

prognóstica realizada, tendo em conta os desempenhos dos alunos, afastei os 

alunos mais complicados a nível disciplinar, juntando-os com alunos 

teoricamente mais bem comportados. 
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Um outro aspeto que iria ser de grande importância para o fator de 

controlo do grupo do MED seria a escolha acertada do aluno/treinador. Este 

aluno foi também ele escolhido tendo em conta o conhecimento da sua 

personalidade e das suas características enquanto aluno. Tratava-se de um 

aluno com boas classificações e um bom desempenho nas aulas. Era também 

no entanto, um aluno um pouco complicado de controlar o comportamento 

quando se encontrava junto com outros colegas. A sua escolha surgiu com 

base nos relacionamentos aluno-professor adquiridos ao longo das aulas. Além 

de se tratar de um bom aluno nesta disciplina, tratava-se também de uma 

pessoa bastante coerente ao nível das suas decisões e atitudes perante as 

decisões do professor. 

A sua escolha foi assim bastante satisfatória. O aluno melhorou 

circunstancialmente o seu comportamento durante as aulas, assim como os 

seus desempenhos. Mostrou-se como um líder e bastante capaz de fornecer a 

instrução necessária aos colegas durante o desenrolar das tarefas, mantendo 

em simultâneo o controlo do seu grupo. 

 

4.5.4. Metodologia Utilizada 

Antes de cada uma das aulas desta unidade didática, eram realizadas 

reuniões juntamente com o aluno/treinador do grupo MED, na qual lhe eram 

fornecidas instruções acerca dos conteúdos a abordar na aula seguinte. Era-

lhe também fornecido o guião de treinador, no qual constavam todos os 

conteúdos já abordados e os novos. Numa parte final, em forma de anexo, 

constavam os exercícios propostos para cada um dos conteúdos, e que cabia 

ao aluno juntamente com o seu grupo escolher o exercício. 

Com o decorrer das aulas, preocupei-me para que tudo funcionasse 

dinamicamente, que os alunos logo desde início se agrupassem nos respetivos 

grupos, para que assim se pudesse dar início aos conteúdos da aula. No 

entanto, nem sempre foi tarefa fácil. Os alunos inicialmente perdiam demasiado 

tempo na gestão dos grupos, não sendo sempre possível o início da aula à 

hora prevista. 
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Com a criação de rotinas e regras, automaticamente os alunos foram 

adquirindo esse hábito, e logo desde início da aula, os grupos eram 

organizados. O aluno/treinador teve também um papel fulcral neste aspeto, 

sendo responsável pelo organização e gestão do seu grupo, tendo cumprido 

com essa tarefa satisfatoriamente. 

Uma vez iniciada a aula, cada um dos grupos iniciava a sua atividade de 

acordo com os pressupostos do modelo de ensino em questão. No caso do 

Grupo A (MID), em todas as aulas, eu como professor passava por diversas 

tarefas fundamentais para o cumprimento deste modelo de ensino: revisão da 

matéria previamente aprendida, apresentação das novas habilidades, 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos e correções 

sistemáticas em relação aos objetivos delineados (Rosenshine, 1983). Já por 

sua vez os alunos, necessitariam de uma elevada compreensão das tarefas 

propostas, de forma a criarem situações elevadas de exercitação, com o 

objetivo de aumentar o seu Tempo Potencial de Aprendizagem (TPA) (Metzler, 

2000). 

Já o Grupo B (MED), a partir do início de cada aula, o seu 

aluno/treinador assumia a responsabilidade de gestão e organização do grupo. 

A sua função assumida desde o início da unidade didática iria ser 

preponderante para todo o sucesso relativamente ao ensino neste grupo de 

trabalho. Para isso a sua preparação através das reuniões realizadas 

previamente, seriam fundamentais para uma boa preparação do aluno e do 

próprio professor, evitando possíveis dificuldades de gestão de tempo e 

organização. 

Apesar de a minha intervenção no Grupo A ser de grande relevância, 

devido às características que regem o MID relativamente ao professor, também 

o MED necessita de orientação e supervisão do mesmo. Como forma de 

garantir que ambos os grupos cumpriam com as normas dos seus modelos de 

ensino da forma mais correcta possível, muitos dos momentos de instrução 

eram dados em conjunto com ambos os grupos. Nos momentos de atividades 

de ambos os grupos, a minha tarefa teria de ser repartida o mais possível, 

pondo em causa o menos possível o Grupo A (MID), necessitando este de um 

maior controlo da minha parte. 
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Com o sucesso nestes aspetos, poder-se-ia criar ambientes favoráveis à 

aprendizagem e à aplicação destes modelos. 

Como forma de comparação de resultados de ambos os grupos, na aula 

final da unidade didática ambos os grupos foram sujeitos a um torneio 

competitivo, no qual aplicariam os conteúdos aprendidos nas aulas. Cada aluno 

de um dos grupos defrontava um outro aluno do grupo oposto, onde o 

resultado final de cada jogo contabilizava para uma classificação geral dos dois 

grupos. Seria o vencedor aquele grupo que arrecadasse mais vitórias no final 

do torneio. 

Ao realizar um evento deste tipo, iria estar também a proceder a 

algumas das características fundamentais do MED proposto por Siedentop 

(1994), a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento 

culminante. Além deste aspecto vantajoso para a aplicação deste modelo, 

também no caso do MID, estariam a ser aplicada características deste modelo, 

partindo do princípio que a gestão e o controlo dos alunos em jogo era 

concebida ao professor, ficando assim ele responsável como líder e gestor de 

todo o grupo, segundo propõe Rosenshine (1983) na validação do modelo. 

 

4.5.5. A importância da motivação dos alunos no caminho para o sucesso nas 

aulas de Educação Física 

Para qualquer tarefa ou atividade, a motivação é a chave do 

comportamento humano e garante todo o dinamismo fornecido para essa 

mesma atividade, no caminho para a aprendizagem (Machado, 1997). Para o 

meu caso em particular, sendo atleta de alta-competição já há vários anos, 

reconheço que todo o meu percurso foi atingido e percorrido através de várias 

metas, vindo umas atrás das outras, sempre com um motivo final, uma meta 

final, um objetivo. Estar motivado é o sentimento que nos rege e nos faz 

ultrapassar as dificuldades que encontramos no nosso caminho, pois 

acreditamos que o produto final nos trará a tão desejado realização e sensação 

de dever cumprido. 
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Lidar com a falta de motivação não é tarefa fácil. Sempre que não nos 

vemos tentados e determinados a alcançar um objetivo, não temos formas de 

conseguir enfrentar todos os obstáculos e dificuldades, pelo que toda a nossa 

força se dissipará. Por sua vez, a recompensa final de uma meta alcançada 

poderá por fim a toda essa angústia motivacional, e elevar novamente o nosso 

espírito para mais uma vez olhar o percurso com outros olhos. 

Na escola o caso é bem diferente. No âmbito escolar estamos muitas 

das vezes perante pessoas que nunca vivenciaram a prática desportiva na sua 

natureza competitiva e formal. Estamos apenas perante pessoas que a única 

possibilidade que possuem de realizar atividade física é através das aulas de 

Educação Física e/ou Desporto Escolar. É certo que a maioria dos estudantes 

tem gosto pela prática desportiva e por consequência, pelas aulas de 

Educação Física, mas lidar com os restantes, aqueles que nem sempre se 

encontram motivados, é que se torna mais complicado. 

Para Papaioannou (1995), as crianças são intrinsecamente motivadas, 

quando orientadas para o desenvolvimento das suas competências em tarefas 

significativas, sendo o mais importante de tudo o desenvolvimento das suas 

habilidades e o desenvolvimento da aptidão física. O sucesso é orientado 

através do desenvolvimento pessoal. Como forma de aplicar este aspeto ao 

contexto real no qual estagiei, deparei-me realmente com o comprovativo 

prático desta ideia. Sempre que um aluno possuía sucesso numa determinada 

tarefa individualizada, a qual tivesse oportunidade de se fazer sobressair dos 

restantes colegas, este aluno mostrava-se circunstancialmente mais motivado 

para a tarefa seguinte. 

Já no MED, um dos modelos de ensino que adoptei durante a realização 

do meu estudo, reparei que os alunos com um papel mais autónomo na aula, 

com ambientes mais competitivos e festivos mostravam um maior incentivo e 

entrega para a prática desportiva. Tal como afirmam Hastie (1998) e Grant 

(1992), a filiação e responsabilidade conferida aos alunos na tomada de 

decisões é o fator que mais contribui para o incremento do entusiasmo durante 

a prática desportiva. 

Segundo o MED e a sua característica de desenvolvimento da filiação 

entre os alunos, aqueles menos capazes, que são normalmente marginalizados 
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nos programas tradicionais, sentem que com os programas de educação 

desportiva, trabalham mais e dão um maior contributo às suas equipas (Bennet 

& Hastie, 1997). Logo, dada esta característica, a sua ambição por alcançar 

determinado objectivo ou determinada meta, fará com que sintam mais 

motivados para cada uma das aulas de Educação Física. Ao longo das aulas 

nas quais apliquei este modelo, apesar de se tratar de apenas uma metade da 

turma, sentia uma maior entrega dos alunos nas atividades. Também um 

melhoramento na sua assiduidade e pontualidade para as aulas, o que mostra 

claramente uma maior motivação por parte deles. 

O MED apenas serviu como exemplo para uma realidade em que 

existem cada vez mais alunos desmotivados para aulas de Educação Física. O 

facto de colocarmos tarefas e papeis mais autónomos nas aulas fará realmente 

com que haja uma maior adesão e consequentemente maior motivação, mas 

também existe a outra vertente não tão autónoma nas aulas. 

É importante que a motivação e o gosto pelo desporto surja como uma 

construção cultural, logo desde muito cedo, fazendo com os jovens cada vez 

mais se interessem pela sua prática. Claro que tudo isso depende de um papel 

fundamental da sociedade onde cada um está inserido. Aspeto que 

posteriormente caberá ao professor de Educação Física, além de possuir a 

obrigação de ensinar aos jovens alunos todo o conteúdo desportivo existente, 

também a educação e formação destes alunos para um maior gosto e 

motivação pelo desporto, que ditará de certa forma, o sucesso nas suas aulas. 

 

4.5.6. Modelos de Instrução utilizados na realização do estudo 

4.5.6.1. Modelo de Instrução Direta 

Rosenshine (1979) denominou este modelo de ensino como Instrução 

Direta (ID), após vários autores lhe terem atribuído anteriormente outras 

designações, nomeadamente instrução explícita, ensino ativo e instrução 

dirigida pelo professor (Baumann, 1988). 

Este modelo de ensino é caracterizado pela grande intervenção do 

professor em todas as tarefas. O professor é responsável por todo o 
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planeamento de tarefas, assim como o de organização e gestão da turma em 

todo o processo ensino aprendizagem, tomando funções de controlo 

administrativo nas atividades da aula. A gestão do tempo também é uma 

característica indispensável, sendo crucial o papel dos alunos neste aspeto, 

elevando o seu tempo de atividade nas tarefas o mais possível. 

Para Rosenshine (1983), durante a aplicação do MID é indispensável 

que os professores assumam um conjunto de decisões didáticas, 

nomeadamente a estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem. O ritmo das progressões de ensino é bastante elevada, mas 

realizada em pequenos passos, e o critério de sucesso mínimo a alcançar 

pelos alunos é de cerca de 80%, na passagem para um nível mais exigente de 

prática. 

O mesmo autor destaca uma série de tarefas que o professor tem 

obrigatoriamente de realizar numa aula de Educação Física: revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em 

geral, monitorização elevada da actividade motora dos alunos e correções 

sistemáticas em referência aos objetivos delineados. 

 

Bases do Modelo de Instrução Direta (Metzler, 2000) 

Características do professor: 

 Fonte do conhecimento; 

 Instrução; 

 Planeamento; 

 Controlo da turma; 

 Gestão do tempo de aula e tarefas; 

 Feedback positivo e corretivo. 

Responsabilidades do aluno: 

 Conhecimento das tarefas; 

 Participação intensa nas atividades da aula; 

 Limite mínimo de sucesso nas tarefas de 80%; 
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 Elevar o tempo potencial de aprendizagem. 

 

Prioridades no domínio da aprendizagem (Metzler, 2000) 

O MID foi concebido fundamentalmente para o desenvolvimento de 

habilidades motoras, através da prática. No entanto, enquanto para disciplinas 

como matemática ou línguas se encontra mais direcionado para o domínio 

cognitivo, em Educação Física encontra-se mais direcionado para o domínio 

motor (Metzler, 2000). Assim, em Educação Física as prioridades no domínio 

da aprendizagem são as seguintes: 

 Primeira prioridade – Domínio motor; 

 Segunda prioridade – Domínio cognitivo; 

 Terceira prioridade – Domínio afetivo. 

Poderá no entanto existir momentos nos quais o domínio cognitivo 

supera o domínio motor no que diz respeito à sua prioridade, como é o caso da 

aprendizagem de regras e rotinas. O caso particular do domínio afetivo, este 

desenvolve-se através da interação dos outros dois domínios (motor e 

cognitivo), fundamentalmente através das interações com o professor e com o 

atingir dos principais objetivos. 

 

4.5.6.2. Modelo de Educação Desportiva 

Siedentop (1987) propôs o MED com objetivo de conferir um cunho 

afetivo e social às aprendizagens. Este modelo de ensino propõe que seja 

criado nas aulas, um ambiente propício à vivência do desporto na sua forma 

mais autêntica. 

O modelo propõe ainda a inclusão de três eixos fundamentais, os quais 

reformam completamente a ideia educativa da Educação Física: a competência 

desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto. Refletindo 

sobre este pressuposto, podemos concluir que o objetivo passa por criar alunos 
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desportivamente cultos, desportivamente competentes e desportivamente 

entusiastas (Siedentop, 1991). 

 

Características estruturais do MED (adaptado de Siedentop, 1994) 

O objetivo fundamental desta estruturação é a de criar situações o mais 

aproximadas possível do contexto desportivo. Siedentop (1994) criou assim 

seis principais características desportivas: 

 Época desportiva – Substituem as unidades didáticas. São a forma de 

organizar as atividades desportivas. Caracterizam-se por ter um período 

de duração mais alongado e por permanecer a competição e o ambiente 

desportivo vivido durante os treinos (aulas). 

 Filiação – Caracteriza fundamentalmente o fator social vivido durante as 

atividades desportivas. É importante que todos os membros das equipas 

vivam em plena harmonia de forma a proporcionar um ambiente de 

cooperação entre todos os alunos. 

 Competição formal – Todo este modelo de ensino é organizado de 

acordo com um calendário competitivo, o qual permite que as equipas 

organizem os seus treinos e competições.  

 Registo estatístico – O registo de resultados, nomeadamente records, é 

algo que é também constituinte de toda uma época desportiva e suas 

respetivas competições. Isto permite que os seus participantes se 

mantenham informados sobre as competições e assim mais motivados 

para a continuação da sua preparação. 

 Festividade – A festividade é outra característica do desporto e das 

competições desportivas. É importante criar um ambiente de festividade 

durante as competições e os treinos, pois é algo que faz parte da 

essencial de qualquer competição formal. 

 Evento culminante – Todas as épocas desportivas ou grandes 

competições terminam sempre com um evento culminante, nos quais 

existem ambientes festivos, registos estatísticos, competições, entre 

outras características. Fundamentalmente, adquire um pouco de todas 
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as características do modelo. É normalmente realizada na última aula da 

época desportiva. 

 

Outras características que são importantes referenciar em relação ao 

MED, trata-se da sua preocupação em diminuir exclusões, lutando por criar a 

competição através da inclusão de todos os alunos. Hastie (1998) diz em 

relação a este aspeto ser importante equilibrar a oportunidade de participação 

e por evitar que a participação se reduza ao desempenho de papéis menores 

por parte dos alunos menos dotados. 

A formação das equipas deve ser também ela equilibrada, assegurando 

o seu equilíbrio competitivo, mas é também importante o desenvolvimento das 

relações de cooperação e entreajuda (Siedentop, 1998). As funções de cada 

aluno nas suas equipas devem ter o objetivo também de criar aproximação 

entre os alunos, e espírito de cooperação. 

Uma grande e importante característica deste modelo também é o 

grande nível de autonomia que é dado aos alunos. No entanto são necessárias 

grandes competências de gestão e organização por parte do professor. 

Durante os primeiros desenvolvimentos deste modelo, Siedentop (1987) alertou 

que seria necessária a utilização de outros modelos de ensino, como é o caso 

do MID, entre outros. A razão pela qual isto se considera importante tem a ver 

com o facto de ser por vezes necessária a resolução de conflitos, que poderão 

ser possíveis pelo facto de os alunos necessitarem de uma preparação prévia 

das atividades da aula.  

 

4.5.7. Reflexão sobre o papel do professor nos métodos de ensino autónomos 

É importante não esquecer, que mesmo durante a colocação em prática 

de um modelo de ensino que garante um papel autónomo aos alunos, o 

professor continuar a ser o principal gestor e organizador de toda a aula. Todas 

as decisões de ordem técnica ou tática, assim como decisões ao nível do 

planeamento e de transmissão dos conteúdos, continuam a ser a cargo do 

professor. 
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O principal modelo de ensino que nos traz características inerentes à 

autonomia dos alunos durante as aulas é o MED. Como já foi referido 

anteriormente, neste modelo de ensino é importante realçar as questões 

sociais e de cooperação entre os alunos, assim como a inclusão e o equilíbrio 

na criação de oportunidades de participação para todos (Hastie, 1998). Esta 

inclusão neste modelo surge também através da criação de diferentes papéis 

desempenhados pelos alunos durante as aulas, como treinador, jornalista, 

árbitro, entre outros. Com a criação destes papéis, aqueles alunos 

teoricamente menos dotados possuem assim a sua oportunidade de 

participação nas tarefas, actuando de forma um pouco diferente, mas sentindo 

assim motivados para as desempenhar. Esta criação de grupos e distribuição 

de tarefas deve ter em conta um equilíbrio competitivo entre as equipas da 

turma, mas tem a função fundamental de criar cooperação e entreajuda entre 

todos os alunos (Siedentop, 1998). 

No entanto, apesar de todas estas características autónomas conferidas 

aos alunos na realização das atividades, são necessárias, como já foi referido, 

boas competências de gestão e organização por parte do professor. Para 

Siedentop (1987), durante a aplicação do MED é necessário também recorrer à 

utilização de outros modelos de ensino, nomeadamente o MID, para que o 

professor consiga assim gerir possíveis conflitos derivados de uma possível má 

preparação dos alunos para os papéis que desempenham, visto estes se 

caracterizarem como diversificados e peculiares. 

Também Graça (2002) referiu a necessidade de uma boa preparação 

dos alunos para os seus papéis, referindo que uma possível má preparação 

poderia deixa-los sem apoio e transformar a aula num recreio supervisionado 

bem organizado, caso o professor ainda assim possuí-se boas competências 

ao nível de organização e gestão. 

Portanto, apesar de ser conferida aos alunos a possibilidade de criarem 

uma aula com características autónomas e com tomadas de decisões e 

desenvolvimento das atividades, é necessária uma boa centralização na 

instrução dada aos alunos com papéis de treinadores, onde também é 

necessária a realização de um exame de conteúdo a ser ensinado e aprendido 

(Mesquita & Graça, 2011). 
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4.5.8. Reflexão sobre a prática e realização do estudo 

4.5.8.1. Principais dificuldades 

A partir do momento em que decidi realizar um estudo com estas 

características, tive a plena noção de que não se avizinhava uma tarefa fácil. 

Previa que a própria divisão da turma em dois grupos, e a própria prática 

pedagógica realizada com estes dois grupos em simultâneo iria tornar-se uma 

prática bastante complicada ao nível do controlo da turma e transmissão dos 

conteúdos. 

Antes da divisão da turma nos dois grupos de trabalho, teria que estar 

primeiramente preocupado com o facto de que a turma era constituída por 

alunos um pouco complicados de controlar ao nível disciplinar. Teria assim que 

ter em conta esta grande característica para que durante a prática pedagógica 

ao longo da unidade didática, não houvesse o comprometimento prejudicial das 

atividades devido a este aspeto. 

Após a avaliação prognóstica, a divisão dos grupos tinha sido feita 

provisoriamente, tendo um pouco em conta o nível dos alunos noutras 

modalidades e também o seu comportamento e normas durante as aulas. A 

realidade com que me deparei foi a de que a minha divisão provisória feita com 

estas medidas, poucas alterações sofreu após a avaliação prognóstica 

realizada de forma formal.  

Durante o decorrer das aulas, a principal dificuldade que senti foi no 

controlo da turma. Já se tratava de uma dificuldade sentida ao longo do ano em 

outras unidades didáticas com características distintas, mas o facto de nesta 

unidade os alunos de ambos os grupos nunca se misturarem e terem também 

a necessidade de trabalharem sempre de formas distintas, dificultou um pouco 

a minha tarefa de gestão da turma no seu comportamento. No entanto, é 

também de salientar, que a turma durante o decorrer desta unidade didática, 

melhorou significativamente o seu comportamento em comparação à 

dificuldade sentida no primeiro período letivo. 

Uma outra dificuldade também sentida durante a aplicação dos modelos 

de ensino teve a ver com um aspeto já antes mencionado na descrição do 

MED, o papel essencial do professor enquanto gestor e organizador da turma. 

Como as características dos modelos de ensino eram totalmente distintas, no 
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MID exigia a minha permanência junto dos alunos, o constante feedback 

corretivo, a minha demonstração e no MED exigia que realizasse o papel de 

moderador das atividades organizadas pelos alunos. Com o objetivo de 

ultrapassar esta dificuldade e de tornar as atividades da aula ainda mais 

dinâmicas, comecei por rentabilizar melhor o espaço disponível durante as 

aulas, colocando-me numa posição em que me fosse possível desempenhar 

ambos os papéis tanto num dos modelos, como no outro. 

O que no nas primeiras aulas se tratava de uma dificuldade e mais tarde 

se tornou num aspecto bem sucedido foi o papel importante do aluno/treinador 

no Grupo B. Inicialmente mostrava ser um aluno bastante competente nas suas 

funções, mas que perdia demasiado tempo em gestão e organização do seu 

grupo para o desempenhar das tarefas. Começou a tornar-se uma dificuldade 

para mim enquanto professor durante as aulas, pois me via na necessidade de 

me deslocar demasiadas vezes ao grupo com o objetivo de os organizar mais 

rapidamente. A forma como resolvi esta dificuldade foi através das reuniões 

periódicas com este aluno, às quais era dada especial atenção a critérios de 

organização, assim como também aos aspetos do feedback e intervenções 

necessárias que lhe cabia resolver. 

4.5.8.2. Aspetos vantajosos, o que melhorou… 

Para além das dificuldades que se fizeram sentir ao longo da unidade 

didática, houve no entanto também alguns aspetos que classifico como sendo 

bastante vantajosos para a turma. No caso dos alunos do Grupo B, o facto de 

se encontrarem a usufruir do MED e assim possuírem um cunho mais 

autónomo durante as aulas fez com que se sentissem mais motivados e assim 

empenhados de forma mais direcionada para os conteúdos abordados nas 

aulas. Também o aspeto competitivo presente em todas aulas fez suscitar o 

maior interesse dos alunos, principalmente nesse grupo de trabalho. 

No caso dos alunos do Grupo A, o facto de se encontrarem mais 

próximos do professor, trabalhando de uma forma mais diretiva e com maior 

acompanhamento ao nível das correções e instrução das habilidades motoras, 

fez com que de certa forma também eles se sentissem mais motivados. 

No entanto estamos aqui perante um exemplo de motivação para as 

aulas de Educação Física, dada de duas formas distintas. Uma forma que 
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segue pelo caminho da autonomia dada nas aulas, na qual os alunos 

organizam as suas atividades e gerem, também com intervenção do professor, 

as ações corretivas das suas habilidades motoras, e por outro lado, uma outra 

forma dada através de um maior acompanhamento do professor, mostrando-se 

como exemplo nas tarefas, gestor das atividades e planeamento das tarefas. 

O que pude concluir daquilo que a turma melhorou durante e após a 

realização e aplicação deste estudo, foi a demonstração de uma maior 

motivação para as aulas de Educação Física, a qual se considera de grande 

importância para o sucesso dos alunos na disciplina. 

Como consequência, o aumento da motivação dos alunos trás uma 

grande vantagem no seu comportamento. Uma turma que desde o início do 

ano se caracterizava como bastante agitada, com grandes níveis de 

desmotivação em certos alunos, mostrou ao longo desta unidade didática que 

seria possível melhorar o interesse e motivação desses alunos, passando a 

realizar as tarefas da aula de uma forma mais harmoniosa do que 

anteriormente. Posteriormente o comportamento da maioria dos alunos 

melhorou, tornando-se mais para o final uma turma mais fácil de controlar a 

este nível. 

O facto de os alunos do Grupo A terem sentido uma maior aproximação 

do professor, como foi referido anteriormente, garantiu também para um 

melhoramento não só do domínio motor e cognitivo, como também do domínio 

afetivo, uma das prioridades do MID ao nível dos domínios da aprendizagem. 

As várias situações competitivas e o carácter autónomo dado aos alunos do 

Grupo B fez suscitar a sua motivação para as aulas, criando como 

consequência uma maior aproximação do professor. 

Apesar de o interesse e motivação dos alunos se ter sentido em ambos 

os grupos, dá-nos inicialmente a impressão de que ambos os modelos foram 

eficazes neste campo. No entanto, por certas situações, os alunos do Grupo A, 

devido ao caráter dos exercícios dados a ambos os grupos ser diferente em 

que os do Grupo B que tinham características mais competitivas e jogáveis, os 

aluno do MID fizeram-se sentir por vezes um pouco menos entregues às 

tarefas. Concluí este facto através várias avaliações formativas informais 

realizadas ao longo das aulas, nas quais retirava informações acerca do nível 
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dos alunos, e onde me deparava que em certos momentos os níveis dos 

alunos do Grupo A se mostrava inferior. 

 

4.5.8.3. Reuniões com o aluno/treinador 

Um outro pressuposto que caracteriza o MED foi cumprido. No dia 

anterior a cada aula desta unidade didática, era marcada uma reunião com o 

aluno/treinador do Grupo B com o objetivo de lhe transmitir os conteúdos a 

serem abordados nessa aula seguinte. A preparação do aluno era de grande 

importância, pois iria ditar o sucesso no desenrolar da aula ao nível da sua 

organização e da transmissão dos conteúdos. Cabia ao aluno/treinador a 

função de organizar os exercícios previamente propostos para cada um dos 

conteúdos a exercitar. Assim como também lhe cabia a ele, juntamente com os 

seus restante colegas do grupo, escolher esse mesmo exercício dentro do 

conjunto de exercícios que lhe eram propostos durante os momentos de 

reunião. 

Em cada uma das reuniões era fornecido ao aluno um guião de 

conteúdos, no qual se encontravam todos os conteúdos abordados 

anteriormente e novos conteúdos a abordar na aula seguinte. Saliento que no 

caso da introdução de novos conteúdos, não cabia ao aluno a sua introdução. 

A introdução destes novos conteúdos era feita por mim, enquanto professor. Ao 

aluno/treinador apenas competia, após a introdução dos conteúdos, a gestão 

do grupo para dar início à sua exercitação. Sempre que a reunião era sucedida 

de uma aula na qual existisse introdução de conteúdos, apesar de esses 

conteúdos serem introduzidos à turma pelo professor, o aluno treinador recebia 

previamente essa instrução, durante os momentos da reunião. Todas as 

reuniões era realizadas no ginásio ou pavilhão gimnodesportivo e possuíam um 

momento teórico, na qual eram abordados os conceitos de organização e eram 

detetadas todas as dificuldades do aluno até ao momento, e também um 

momento prático, no qual eram exercitados todos os exercícios propostos para 

a aula seguinte. 

Logo desde o início que achei da maior relevância a exercitação previa 

do aluno nos exercícios propostos para as aulas seguintes. Desta forma, o 
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aluno poderia levar consigo para a aula o conteúdo previamente exercitado, 

mostrando-se mais preparado para a melhor correção dos seus colegas 

durante a prática das tarefas. 

Refletindo sobre a utilidade destas reuniões, não só no que diz respeito 

aos benefícios que trouxe ao aluno relativamente ao seu sucesso na disciplina, 

os quais melhoraram circunstancialmente após esta prática, posso afirmar que 

o Grupo B possuía um aluno que exercia funções de treinador desta equipa 

que previamente havia exercitado todos os exercícios propostos para os 

desenvolvimentos das habilidades, que era conhecedor de todos os objetivos 

comportamentais de cada exercício e que se mostrou competente nesta tarefa. 

Como forma de auxílio e também como indispensável, o guião de 

treinador que lhe era fornecido em cada reunião, estava sempre presente com 

ele em todas as aulas, e onde constavam todos esses aspetos críticos 

necessários às correções dos colegas, assim como respetivo objetivos. 

 

4.5.8.4. Desempenho do aluno/treinador ao longo das aulas 

A escolha do aluno/treinador foi baseada em vários pressupostos. 

Alguns deles foram o nível de desempenho do aluno, o seu comportamento, o 

seu nível de responsabilidade, entre outros. Quanto ao seu comportamento, 

não se pode afirmar que se tratava de um aluno exemplar, mas após várias 

conversas e convivências, fez realçar a sua responsabilidade no cumprimento 

de regras e coerência de atitudes. É também de realçar, que após a sua 

escolha para esta função, o seu comportamento e nível de desempenho nas 

aulas melhorou circunstancialmente. 

O meu principal objetivo no seu desempenho ao longo das aulas, era 

que fosse fundamentalmente responsável no cumprimento de regras e rotinas, 

que fosse coerente na sua tomada de decisões e que assumisse um papel de 

líder de um grupo de forma eficiente e sem entraves por parte dos seus 

colegas. 

As reuniões de formação prévias às aulas tinham também um momento 

em que eram abordadas estas questões. Eram discutidas as principais 
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dificuldades em relação a estes aspetos, havendo sempre uma tentativa de 

encontrar soluções para as dificuldades apresentadas. 

Desde a primeira aula, foi de realçar o seu papel como líder no grupo. 

Teve a capacidade de se assumir rapidamente como tal, controlando os seus 

colegas e encaminhando-os para as tarefas propostas. 

Além destes objetivos ao nível psicossocial, queria também que o aluno 

se mostrasse bastante interventivo na aprendizagem, tomando as decisões 

corretas que encaminhassem os seus colegas para as tarefas mais adequadas 

aos objetivos. Para isso, além de necessitar de ter os conteúdos previamente 

introduzidos e exercitados, era necessário também ter a capacidade de gerir o 

espaço correctamente, de forma a obter a maior rentabilização possível dos 

espaços disponíveis para a prática, criando contextualização da aprendizagem. 

Foi de notar ao longo das aulas uma evolução nítida destes aspetos no 

aluno. Inicialmente mostrava-se com controlo do grupo, mas ainda com 

dificuldades ao nível da organização. A sua intervenção ao nível de feedback 

corretivo era também deficitária no início, o que levava à necessidade da 

intervenção do professor neste aspeto.  

Através das reuniões, foi possível resolver estas questões de forma 

positiva, notando-se assim uma relevante evolução nas intervenções do aluno 

perante os seus colegas. 

Além de tudo isso, também o aspeto competitivo era realçado ao longo 

das reuniões. Tinha como objetivo que o aluno incumbisse nos seus colegas 

um espírito mais competitivo, criando assim maior motivação para as tarefas e 

cumprindo também com uma das características do modelo em prática. Foi 

também de realçar este desempenho do aluno neste aspeto. Cada vez mais se 

reparava que o aluno exigia mais dos seus colegas no que diz respeito à sua 

performance. As suas intervenções eram assim cada vez mais pertinentes e 

constantes. Foi fazendo com que ao longo do tempo, o papel do professor se 

tornasse apenas o de gestor e organizador do grupo, evitando possíveis 

conflitos que pudessem ocorrer devido a uma possível má preparação do aluno 

para determinada tarefa. 

Quanto a certas dificuldades que por vezes se faziam sentir, estas 

ocorriam fundamentalmente ao nível do controlo. Apesar do aluno se ter 
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assumido como líder logo desde início, não queria isso dizer que sempre 

houvesse um total controlo do grupo. Por vezes ocorriam pequenos conflitos 

internos, que se justificavam pelo facto de cada vez mais as tarefas se 

tornarem mais competitivas e complexas. Era nesses momentos que era 

necessária a intervenção do professor e por vezes alterar um pouco a 

estratégia, com o objetivo de reparar certas impreparações, tal como nos diz 

Siedentop (1987). 

Em suma, concluí que a escolha do aluno/treinador foi uma escolha 

acertada devido ao cumprimento dos objetivos traçados anteriormente para 

este aluno. Mostrou ser um aluno responsável e coerente, cumprindo com as 

tarefas e responsabilidades que lhes foram solicitadas, tanto nas reuniões, 

como no decorrer da unidade didática. 

 

4.5.9. Reflexão conclusiva sobre os resultados obtidos 

Como já foi referido anteriormente, relativamente aos objetivos deste 

estudo, era importante determinar aquele modelo de ensino em que o aluno no 

final mostrasse melhores resultados na sua avaliação. Isto levar-nos-ia também 

a refletir no seu percurso, analisando a assiduidade dos alunos de cada grupo 

ao longo da unidade didática. 

Como forma de comparar os resultados obtidos ao nível da performance 

final dos alunos de cada grupo, e tendo também em conta as características ao 

nível estrutural de cada modelo de ensino, decidi então criar um ambiente de 

festividade e competição na última aula da unidade. Através disto foi criado um 

mini-torneio de Badminton, no qual ambos os grupos competiam entre si, 

chegando a um único resultado final. Aqui se encontra então o modo como se 

desenrolou e organizou este torneio: 

 Existem dois campos de Badminton montados no espaço de aula; 

 São realizados dois jogos 1x1 em simultâneo; 

 Cada jogo, opõe um jogador do Grupo A e um jogador do Grupo B; 

 No caso do Grupo A, cabe ao professor, que atua como líder do grupo, 

escolher dois jogadores, um para cada jogo; 
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 No caso do Grupo B, cabe ao aluno/treinador a escolha de dois 

jogadores, um para cada jogo, para opor os jogadores do Grupo A 

escolhidos pelo professor; 

 Em cada jogo é contabilizada a pontuação, porém no final apenas é 

anotada a qual dos jogadores pertence a vitória; 

 Cada jogador, em cada grupo, joga apenas uma vez; 

 Não existem jogos entre membros do mesmo grupo; 

 Os jogos são realizados por tempo; 

 A classificação final é realizada pelo número de vitórias que cada grupo 

possui, sendo considerado o grupo vencedor aquele que arrecadar 

maior número de vitórias. 

 

Realização do Torneio 

Durante a realização do torneio, encontravam-se afixados na parede, 

junto a cada um dos campos (Campo A e Campo B), um quadro de pontuações 

no qual constavam o número do respetivo jogo, os nomes dos jogadores 

envolventes e respetivos grupos a que pertencem e o nome do jogador 

vencedor e respetivo grupo. 

A duração dos jogos era controlada pelo professor. No início de cada 

jogo, no caso do Grupo A, o professor escolhia dois jogadores, colocando-se 

um em cada um dos campos. No outro lado, no Grupo B, o aluno/treinador 

escolhia também dois jogadores, colocando-os em ambos os campos. É de 

referenciar que o próprio aluno/treinador, apesar de ser responsável pela 

escolha dos jogadores, também ele realizava um jogo, tal como o resto dos 

seus colegas. No entanto, tinha conhecimento de que apenas realizaria apenas 

um jogo, tal como os restantes elementos de ambos os grupos. 

No final de cada jogo, cabia a cada jogador vencedor dirigir-se ao 

quadro de pontuações, de forma a apontar o seu nome e respetivo grupo a que 

pertencia. 

No final do torneio, foram analisados ambos os quadros de resultados, 

dispostos em cada um dos campos e contabilizado o número de vitórias a 

pertencente a cada grupo. 
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Previamente a esta aula, a reunião com o aluno/treinador foi realizada 

com o objetivo de garantir a sua preparação ao nível da gestão dos seus 

colegas de grupo. O guião de conteúdos foi também fornecido ao aluno, 

contendo todas as habilidades motoras lecionadas durante a unidade didáctica. 

Através desta reunião, o aluno teve também a possibilidade de preparar 

previamente a sua escolha de colegas para os jogos, assim como escolher o 

melhor momento para a sua vez de jogar. O seu papel como líder e como 

transmissor de possíveis correções mantinha-se, apesar de se tratar de uma 

aula com cariz mais festivo e competitivo. 

 

Resultados do Torneio 

Seguidamente, apresentam-se ambos os quadros de pontuações 

presentes em cada campo, com os respetivos resultados inerentes aos 

respetivos jogos: 

Pontuações Campo A 

 Nome dos Jogadores   

 Grupo A Grupo B Nome Vencedor Grupo 

Jogo 1 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 2 B 

Jogo 3 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 3 A 

Jogo 5 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 5 A 

Jogo 7 Aluno 7 Aluno 8 Aluno 7 A 

Jogo 9 Aluno 9 Aluno 10 Aluno 9 A 

Quadro 1: Quadro de pontuações e respetivos resultados Campo A. 

Pontuações Campo B 

 Nome dos Jogadores   

 Grupo A Grupo B Nome Vencedor Grupo 

Jogo 2 Aluno 11 Aluno 12 Aluno 12 B 

Jogo 4 Aluno 13 Aluno 14 Aluno 13 A 

Jogo 6 Aluno 15 Aluno 16 Aluno 16 B 

Jogo 8 Aluno 17 Aluno 18 Aluno 17 A 

Jogo 10 Aluno 19 Aluno 20 Aluno 19 A 

Quadro 2: Quadro de pontuações e respetivos resultados Campo B. 
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É importante realçar, que na aula em que se realizou este torneio, 

encontravam-se a faltar dois alunos, estando apenas presentes vinte, tal como 

é possível ver através da análise de ambos os quadros. Desta forma, 

realizaram-se ao todo dez jogos, quando aquilo que seria previsto no momento 

inicial seria um total de onze jogos. 

No que diz respeito aos resultados deste torneio, verificamos que o 

Grupo A obteve um total de sete vitórias em dez possíveis. Já o Grupo B 

obteve um total de apenas três vitórias em dez possíveis. Verificamos então 

neste contexto, uma superioridade dos alunos que usufruíram do MID ao longo 

da unidade didática. 

 

Análise da assiduidade e pontualidade 

Relativamente a este aspeto, que poderá estar diretamente ligado ao 

fator motivacional dos alunos para estas aulas, farei também uma pequena 

análise aos registos adquiridos durante a unidade didática, os quais serão 

posteriormente refletidos em conjunto com os resultados obtidos no torneio 

anteriormente descrito. Seguidamente surgem os registos da assiduidade e 

pontualidade adquirida durante as aulas pertencentes a esta unidade didática: 

 Grupo A Grupo B 

Faltas Injustificadas 13 7 

Faltas de Atraso 1 2 

Faltas de Material 1 1 

TOTAL 15 10 

Quadro 3: Registo de faltas injustificadas, faltas de atraso e faltas de material na unidade 

didática de Badminton. 

Perante este registo, reparamos que o total de faltas em conjunto com 

faltas injustificadas, faltas de atraso e faltas de material, o Grupo A possuiu um 
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número mais elevado. Ao contrário do que acontece no Grupo B, com um 

somatório menor em cinco faltas no total. 

Relativamente às faltas injustificadas, estas podem surgir por variados 

motivos, que normalmente não são conhecidos pelo professor. No entanto, 

estas faltas têm a possibilidade de ser justificadas através do Diretor de Turma. 

Nesta turma existem variados casos de alunos com problemas de assiduidade, 

pelo que neste caso concreto se torna complicado encontrar uma resposta 

conclusiva acerca das razões destas mesmas faltas injustificadas. 

As faltas de atraso dizem respeito à pontualidade do aluno. Estas são 

marcadas quando o aluno chega à aula mais de cinco minutos após o toque de 

entrada. Nesta turma havia no início, também vários casos de alunos com este 

tipo de hábito. No entanto, ao longo do ano e com a criação de normas e 

rotinas com o objetivo de reduzir este aspeto, a situação foi melhorando 

circunstancialmente. Porém, certas vezes em algumas aulas ocorrem sempre 

alguns casos de atrasos por alguns alunos. Não podemos afirmar 

concretamente que os motivos que levam os alunos aos atrasos sejam 

derivados de desmotivação e falta de interesse, podem ser por vários motivos 

pessoais ou sociais. Através do quadro acima, verifica-se também que as faltas 

de atraso obtiveram um número bastante reduzido, ocorrendo apenas uma no 

Grupo A e duas no Grupo B, ao longo de toda a unidade didática. 

Por fim, em relação às faltas de material, estas constituem em minha 

opinião, um sinal óbvio de falta de interesse e/ou desmotivação. Vejamos a 

situação da seguinte forma: o aluno ao longo do seu dia de aulas possui 

diversas disciplinas. Para cada disciplina terá de trazer para a escola todo o 

material necessário. No caso da Educação Física, o aluno terá que trazer o 

respetivo equipamento e material de higiene. Se para as restantes disciplinas o 

aluno se faz acompanhar do respetivo material e para as aulas de Educação 

Física não, então apenas concluo que não o trás devido a falta de interesse na 

disciplina. Claro que nem sempre podemos generalizar as situações. Podem 

sempre existir casos pontuais em que os alunos não tiveram possibilidade de 

trazer o seu material, ou até mesmo estarem impossibilitados de realizar a aula 

de Educação Física, mas não se fazem acompanhar de uma justificação, o que 

dá direito também à marcação de uma falta de material. No entanto, 
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observando o quadro acima apresentado, tanto para o Grupo A como para o 

Grupo B, estamos perante apenas uma falta de material para cada um destes 

grupos. Nesta turma ocorrem também por vezes várias situações de faltas de 

material, nomeadamente em certos alunos específicos. Neste caso em 

particular, as faltas de material apresentadas pertencem a alunos que possuem 

este tipo de problema com alguma frequência. Desta forma, não concluo que 

estas faltas sejam devido a falta de motivação ou de interesse por parte de um 

outro grupo. 

Como conclusão dos resultados acima representados relativamente ao 

registo da pontualidade e assiduidade, apesar do Grupo A ter obtido um registo 

maior de faltas, no que diz respeito ao somatório das faltas injustificadas, 

atraso e material, possuiu em contrapartida um melhor resultado no torneio. Já 

o Grupo B possuiu um número menor de faltas, o que posso afirmar que os 

alunos deste grupo poder-se-ão ter sentido mais motivados para as aulas 

devido ao seu papel mais autónomo durante as mesmas, pela sua interação 

conjunta com o aluno/treinador e pela possibilidade de tomada de decisões ao 

longo da unidade didática acerca das tarefas a realizar. 

 

Conclusão sobre resultados finais 

Durante a realização do torneio notou-se uma superioridade 

considerável dos alunos do Grupo A, os quais usufruíram do MID ao longo das 

aulas da unidade didática, em relação aos alunos do Grupo B, que usufruíram 

do MED. 

Aquilo que poderá estar na causa deste resultado, será o facto de 

durante a aplicação do MID o professor exercer um papel mais diretivo no seu 

ensino, recorrendo constantemente ao uso de feedback pedagógico corretivo e 

positivo. Além disso, o tempo de empenhamento motor é sempre elevado, caso 

o modelo seja bem aplicado, proporcionando assim uma maior oportunidade de 

prática aos alunos, fazendo assim aumentar o tempo potencial de 

aprendizagem, ao adequar corretamente as tarefas. 



77 
 

Já no MED, os alunos mostram-se mais motivados para as aulas, pelo 

que se verifica pelo registo de pontualidade e assiduidade. Mesmo a sua 

própria atitude durante as aulas, a sua forma de interagir com o aluno/treinador 

e outros membros do grupo, o constante ambiente de competitividade 

proporcionado através das tarefas propostas e organizadas pelo líder do grupo, 

mostrou que os alunos possuíram uma vivencia nas aulas de Educação Física 

diferente das vividas até ao momento. No entanto, apesar de toda a atenção 

dada à preparação e instrução prévia dada ao aluno/treinador, este não 

possuindo capacidade nem competência de professor para a transmissão 

correta dos conteúdos, não sabendo utilizar de forma mais clara e correta o uso 

de feedback corretivo, levou a que os alunos não possuíssem uma preparação 

ao mesmo nível dos restantes elementos do Grupo A, levando assim à sua 

derrota no torneio. 

No entanto, o Grupo B apesar de se ter mostrado com uma capacidade 

inferior ao nível das habilidades motoras, comparativamente ao Grupo A, teve a 

oportunidade de desenvolver a sua autonomia e capacidade de tomada de 

decisão. Além disso, contribuiu também para uma melhor formação dos alunos 

no seu caráter social e de cooperação. Quanto ao Grupo A, os seus níveis 

motores e cognitivos viram-se aumentados significativamente, através da 

constante interação do professor nas suas aprendizagens. Também o aspeto 

afetivo melhorou consideravelmente como consequência desta mesma 

interação. No entanto, o cariz competitivo apesar de também ter constado no 

seu planeamento, não teve tanto impacto quando o grupo oposto, nem tendo 

tido tanta oportunidade de desenvolver os seus aspetos de autonomia e 

tomada de decisões. 

 

4.5.10. Aplicações futuras 

Após a análise dos resultados obtidos, verifica-se que o MID se trata de 

um modelo de ensino mais eficaz relativamente à transmissão dos conteúdos e 

sua exercitação. Os alunos têm a possibilidade de realizar aulas com tempos 

de atividade elevados, o que faz com que, caso as tarefas sejam adequadas 

aos seus níveis de desempenho, o tempo potencial de aprendizagem aumente 
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no sentido de garantir uma melhor aprendizagem das habilidades motoras aos 

alunos. Além do aspecto motor, também o aspeto cognitivo se vê melhorado 

por essa mesma justificação. 

O MED garante aos alunos um ambiente mais festivo, competitivo, 

autónomo, contextualizado no padrão desportivo, mas a qualidade de feedback 

corretivo nunca é tão eficaz quando dado pelo aluno com função de treinador 

da equipa. No entanto é mais vantajoso na motivação dos alunos, na sua 

participação nas atividades, pois têm oportunidade de vivenciar experiencias no 

contexto desportivo formal, nunca antes vivenciada por a maior parte deles. 

A aplicação destes modelos nas aulas de Educação Física pode ser 

utilizada de forma a ter a possibilidade de alcançar um pouco de todas estas 

vantagens de ambos os modelos. Por um lado o papel diretivo do professor 

relativamente à instrução, correcção e planeamento, e por outro lado criando 

contextos desportivos reais, dando em alguma parte autonomia aos alunos de 

tomarem as suas decisões ao nível das suas equipas, desenvolvendo assim a 

sua cooperação entre elementos, e o seu cariz social e afetivo. É possível criar 

nas aulas de Educação Física, mesmo utilizando características do MID, um 

ambiente festivo e de competição, em que os alunos participem activamente 

nas tarefas, sentindo-se dessa forma mais motivados e empenhados. 

Contudo, será sempre necessário ter em conta as características da 

turma, no seu contexto disciplinar, tendo em conta o tipo de alunos que nela se 

inserem e dando a maior prioridade ao controlo disciplinar da turma. O 

professor terá que se manter sempre com um papel interventivo e de líder em 

todas as decisões tomadas para assim garantir o sucesso da aplicação de 

qualquer um destes modelos de instrução. 
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5.  

Chegada ao fim esta etapa árdua e trabalhosa, concluo que o processo 

pelo qual passei ao longo deste ano letivo contribuiu positivamente tanto para a 

minha formação como futuro profissional de educação, como também quanto 

pessoa. 

Ao longo desta etapa senti enumeras dificuldades, enormes dúvidas e 

por vezes até mesmo uma grande angústia. Apesar de todos estes 

sentimentos, nunca deixei de pensar em contribuir ao máximo para a formação 

dos meus alunos no âmbito da Educação Física, mas também como pessoas, 

como futuros profissionais e cidadãos. 

Agradeço fundamentalmente às pessoas que sempre acreditaram em 

mim, que mantiveram um apoio incondicional durante esta longa jornada de 

formação. As pessoas que de mim são próximas, familiares e amigos, foram 

sem dúvida as grandes impulsionadoras da minha motivação. No entanto, 

penso que muitas das dificuldades sentidas conseguiram ser superadas devido 

também ao apoio exaustivo da professora cooperante Helena Abrunhosa, e 

aos meus amigos e colegas do núcleo de estágio Céu, Anthony e João por 

todo o companheirismo, ajuda mútua, amizade e divertimento durante as 

longas horas que passamos juntos. 

Vejo esta etapa da minha vida como uma porta aberta para o futuro. Não 

se trata de algo que terminou, mas sim de algo que se iniciou. Através da 

vivência deste Estágio Profissional, sinto que adquiri conhecimentos 

fundamentais para a construção de uma vida como docente, fundamentais para 

iniciar uma vida profissional segura e confiante, apesar de reconhecer as 

enormes dificuldades que ainda me faltam ultrapassar. 

Através de toda a investigação realizada, consegui ainda ter noção das 

diferentes formas existentes e possíveis de lecionar Educação Física na 

escola, assim como também as dificuldades inerentes a esse aspeto. Conclui 

que para cada método de ensino é necessário ter em conta não só as 

características da modalidade em questão, como também e fundamentalmente, 

as características da turma e dos alunos. Aprendi com isso que para o meu 
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futuro um aspeto muito importante será a aposta na motivação dos alunos, 

garantindo assim um ambiente favorável à aprendizagem. 

 

5.1. Perspetivas Futuras 

Tal como disse na minha reflexão auto-biográfica, aquilo que mais 

desejaria para o meu futuro seria um percurso na alta-competição. Hoje ainda 

como atleta, mas no futuro como treinador da minha modalidade. Reconheço 

que infelizmente a minha modalidade é pouco reconhecida a nível nacional e 

que o seguimento por esse via seria apenas um complemento de uma vida 

profissional mais enriquecedora. No entanto, pretendo continuar a minha 

formação nesta área, esperando ter a possibilidade de no futuro realizar um 

novo 2º Ciclo de Estudos em Treino de Alto Rendimento Desportivo. 

Relativamente a outras vertentes da minha vida profissional, espero 

também sinceramente que o futuro me permita estar incluído no ensino. A 

experiencia que vivi este ano durante o Estágio Profissional fizeram-me 

perceber ainda mais o quanto admiro esta profissão e o quanto anseio por 

obter uma vida nesta área. O facto de ter a possibilidade de educar jovens, 

observa-los a crescer enquanto pessoas e futuros profissionais, é algo que me 

enriquece interiormente e me fornece uma enorme satisfação. 

Seja qual for a minha futura vida profissional, reconheço que seja de 

enorme importância a manutenção da formação contínua. Para isso, 

fundamentalmente naquela que considero a área que mais motivação me 

transmitiria, o alto rendimento, gostaria de ter a possibilidade de frequentar 

formações no remo em países como Holanda, Alemanha, Reino Unido, nos 

quais a modalidade se caracteriza pelo seu grande nível de desenvolvimento. 

Caso tais situações não se avizinhem num futuro próximo, terei sempre 

a ambição de continuar à procura das oportunidades, agarrando aquelas que 

sejam as mais vantajosas para a minha realização pessoal e aquelas que irão 

ao encontro dos meus sonhos e objetivos futuros. 
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7.  

 

7.1. Guiões de Conteúdos e Respectivos Exercícios (Grupo B) 

Guião de Conteúdos – Badminton Sessão nº 2 (Aula nº 63 e 64 – 25/02/2011) 

 

Técnica 

Para jogar Badminton é importante conhecer os aspectos importantes para a correcta 

execução dos elementos técnicos do jogo. Assim, existe um conjunto de componentes 

que devemos ter em atenção durante a prática para cada uma das habilidades em 

causa e que se referem à modalidade. De seguida surgem as principais habilidades a 

serem abordadas na aula, com as suas respectivas descrições e critérios de êxito: 

 Posição Fundamental 

Refere-se à posição de base de um jogador de badminton durante o jogo. Esta 

posição permite ao jogador realizar uma outra determinada habilidade (batimento, 

deslocamento, etc.) com maior facilidade. Os principais aspectos que devemos ter em 

conta para a posição fundamental são os seguintes: 

 Tronco ligeiramente inclinado à frente; 

 Membros Superiores (MS) semi-flectidos com a raquete à altura da cabeça; 

 Membros Inferiores (MI) semi-fletidos; 

 Peso do corpo distribuído sobre os dois apoios. 

Pega da raqueta (de direita) 

A raqueta é a ferramenta fundamental para o jogo de badminton. Para a conseguirmos 

utilizar o mais correctamente possível e também sermos capazes de realizar as 

restante técnicas do jogo correctamente, temos de ter em conta os seguintes 

aspectos: 

 Apontando a cabeça da raqueta de perfil, para a frente e para baixo, segundo 

uma linha de prolongamento do braço; 

 Os dedos envolvem o cabo da raqueta sobre a diagonal, com o indicador por 

baixo e o polegar ao lado; 

 Imaginar que se está a cumprimentar uma pessoa; 

 A face que fica no cimo do cabo da raqueta deverá estar a meio do ângulo 

formado pelos dois dedos indicador e polegar. 

Deslocamentos 

Para que possamos ser rápidos e explosivos na nossa deslocação pelo campo 

durante um jogo, os deslocamentos caracterizam-se por nos permitirem alcançar 
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qualquer parte do campo sem grande esforço e sem perder muito tempo. A regra geral 

para os deslocamentos é iniciar dando o primeiro passo com o pé do lado para onde 

se vai realizar o movimento. O rápido deslocamento do jogador no campo é 

conseguido graças a um bom trabalho de pés. 

Tipos de Deslocamento: 

-frente/direita: passo caçado em afundo; 

-frente/esquerda: esquerda/direita em afundo. 

-atrás/direita: direita/esquerda/direita; 

-atrás/esquerda: esquerda/direita/esquerda (rodando). 

-ao lado: é feito em afundo sobre a perna do lado da raquete. 

Os deslocamentos em badminton são todos eles realizados em passo caçado. 

 

Exercícios Grupo B  

Exercício 6 – Posição Fundamental, Pega da Raqueta, Relação Raqueta-Volante, 

Deslocamentos: 

a) Colocam-se sete alunos em fila num dos lados do campo de Badminton. Os 

restantes quatro colocam-se no outro campo formando um quadrado. O 

primeiro aluno da fila bate o volante para a posição A, recebe e bate para a 

posição B, recebe e bate para a posição C e recebe e bate para a posição D. 

Rotação: O aluno representado pelo triângulo dentro de campo vai para a 

posição A, quem está em A vai para B, de B para C e de C para D. Quem 

estava em D vai para o final da fila. 

Componentes Críticas: Desloca-se colocando o membro inferior do lado da 

raqueta à frente; executa batimentos de esquerda e de direita; coloca o volante 

nos opositores de forma controlada. 
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b) Colocam-se cinco alunos num dos lados do campo e seis do lado oposto, 

ficando do lado de fora deste. Entra um aluno de cada vez em campo, 

sustendo o volante com o adversário e enviando-o em diferentes direcções 

para que haja deslocamentos. Quando o volante cair passa aos alunos 

seguintes da fila. 

Componentes Críticas: Desloca-se colocando o membro inferior do lado da 

raqueta à frente; executa batimentos de esquerda e de direita; coloca o volante 

longe do opositor para que este realize os deslocamentos. 

 

 

Exercício 7 – Posição Fundamental, Relação Raqueta-Volante: 

a) Dois alunos colocados frente a frente trocam o volante entre si alternando os 

batimentos: acima da cabeça, abaixo da cintura, de esquerda e de direita. 

Cada um terá de seguir esta sequência sem deixar que o volante caia no chão. 

Componentes Críticas: Realizar a pega correctamente; bater o volante de 

forma controlada; colocar o membro inferior do lado da raqueta à frente. 

 

b) Dois alunos colocados frente a frente, um deles mantém-se parado a bater o 

volante a diferentes distâncias e tanto para a esquerda como para a direita. O 

colega terá de estar atento e bater o volante, deslocando-se para este sem o 

deixar tocar o solo. 

Componentes Críticas: Realizar a pega correctamente; bater o volante de 

forma controlada; deslocar-se colocando o membro inferior do lado da raqueta 

à frente no momento do batimento. 
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Guião de Conteúdos – Badminton Sessão nº 3 e 4 (Aula nº 66 e 67 – 04/03/2011) 

Habilidades Técnicas 

Serviço 

Existem três tipos de serviço em Badminton. É a forma de dar início ao jogo e 

ao contrário das restantes modalidades de rede (voleibol, ténis, etc.), nas quais o 

serviço é realizado fora do campo, no caso do Badminton o serviço é realizado dentro 

do campo na linha de serviço. Cada um deles possui um objectivo diferente, tendo em 

conta o panorama táctico da modalidade. O jogador pode escolher realizar cada um 

deles em plena situação de jogo, causando imprevisibilidade do jogador adversário. 

Cada um destes tipos possui técnicas de execução diferentes, mas apenas em certos 

pormenores. 

 O jogador colocado de frente para a rede (ponta do pé dirigida ao canto para 

onde irá ser dirigido o serviço; 

 O volante é segurado pelos dedos polegar, indicador e médio, sendo o 

batimento realizado com um movimento contínuo e rápido do braço; 

 O jogador tem que bater o volante abaixo da linha da cintura executando o 

movimento de baixo para cima procurando colocar o volante no campo 

adversário; 

 Quanto mais variado for o serviço (curto, ou comprido, tenso ou alto), mais 

incertezas se criam no adversário. 

 

Serviço curto 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Raquete recuada ao lado da anca, com flexão do antebraço e do pulso atrás; 

 A mão contrária segura o volante pela parte superior, largando-o na vertical 

para o batimento; 

 Execução do batimento de forma suave com movimento contínuo e rápido do 

braço; 

 Bloqueio final do pulso; 

 Após batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela raquete. 

 

Serviço longo 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Roda o tronco e coloca a cabeça da raquete à rectaguarda; 
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 Executa um batimento contínuo para cima e para a frente, transferindo o peso 

do corpo para o pé da frente, havendo um aceleração final do braço com flexão 

do pulso; 

 Após o batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela 

raquete. 

 

Clear 

É um dos tipos de batimentos existentes nesta modalidade. Este caracteriza-se 

por se utilizar em situação de jogo quando um jogador quer colocar o volante no fundo 

do campo adversário de forma tensa e rápida, por cima do seu adversário. 

 Batimento à frente e acima da cabeça; 

 Recuo e avanço dos ombros; 

 A mão livre indica a direcção do batimento; 

 Batimento explosivo o mais alto possível e rodando o tronco com o braço em 

extensão; 

 Trajectória alta, longa e profunda; 

 O volante cai perto da linha final. 

 

Lob 

Trata-se de outro tipo de batimento existente na modalidade. Este batimento é 

mais utilizado quando em situação de jogo, um jogador vai buscar o volante numa 

trajectória baixa e junto da rede, o que por vezes significa que o seu adversário 

também se encontra perto da rede. Este batimento permite enviar o volante de forma 

bombeada, por cima do jogador adversário e para o fundo do campo. Trata-se de uma 

espécie de “chapéu” ao adversário. 

 Adoptar uma posição-base, avançando o pé do lado da raquete a frente, em 

afundo frontal; 

 Durante o batimento, o peso do corpo passa para o pé da frente, realizando um 

forte batimento do pulso de baixo para cima no momento do impacto; 

 Execução do batimento contínuo para cima e para a frente; 

 Utiliza-se quando volante se aproxima em plano inferior a fim de colocar o 

volante bastante alto e no fundo do campo adversário. 
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Exercícios Grupo B 

Exercício 4 e 5 - Serviço: 

a) “Jogo do ovo” – Dois alunos com um volante. Um deles serve para o outro. O 

receptor recebe realizando toques até conseguir ter o volante controlado na 

raqueta. Invertem posições. 

Componentes Críticas: Pé contrário à mão da raqueta à frente, realizar o 

batimento abaixo da cintura, cabeça da raqueta orientada para baixo, realizar o 

movimento de baixo para cima. 

 

b) “Jogo da pontaria” – Dois alunos com um volante. Um deles coloca uma marca 

no chão à sua escolha dentro do local marcado como campo. O outro terá de 

servir para esse mesmo local, enviando o volante de forma colocada. Invertem 

posições. 

Componentes Críticas: Pé contrário à mão da raqueta à frente, realizar o 

batimento abaixo da cintura, cabeça da raqueta orientada para baixo, realizar o 

movimento de baixo para cima. 

 

c) “Volante ao lado oposto” – Dois alunos com um volante. Um deles coloca-se 

num local do campo ou junto da rede, ou no fundo do campo ou de um dos 

lados. O aluno que serve terá de colocar o volante do lado oposto, de forma a 

obrigar que o seu adversário se desloque para ir buscar o volante. 

Componentes Críticas: Pé contrário à mão da raqueta à frente, realizar o 

batimento abaixo da cintura, cabeça da raqueta orientada para baixo, realizar o 

movimento de baixo para cima, deslocamentos em passo caçado, batimento 

com a perna do lado da mão da raqueta colocada à frente. 

 

Exercício 6 - Clear: 

a) “Jogo dos toques” – Dois alunos com um volante. Colocam-se de frente um 

para o outro e realizam batimentos clear um para o outro sem deixar que o 

volante caia no chão. 

Componentes Críticas: Batimento acima da cabeça, colocar o volante de forma 

tensa no fundo do campo adversário e por cima do adversário. 

b) “Jogo do toca e foge” – Dois alunos com um volante. Um dos alunos bate 

normalmente para o colega, enviando o volante numa trajectória alta e acima 

da cabeça. O colega bate em clear, e após cada batimento terá de ir tocar a 

linha do centro do campo e voltar atrás para bater novamente. Invertem 

posições. 
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Componentes Críticas: Batimento acima da cabeça, colocar o volante de forma 

tensa no fundo do campo adversário e por cima do adversário. 

 

Exercício 7 – Lob: 

a) “Jogo dos toques” – Dois alunos com um volante. Colocados frente a frente, 

realizam batimentos lob um para o outro evitando que o volante caia ao chão. 

Os batimentos devem ser longos e altos e para as costas do adversário. 

Componentes Críticas: Batimento abaixo da cintura, enviar o volante de forma 

bombeada para cima e para trás do seu adversário, o adversário deve 

deslocar-se rapidamente para trás para bater o volante de volta. 

 

b) “Jogo da jaula” – Dois alunos com um volante. Um dos alunos coloca-se dentro 

da zona de serviço, junto da rede. O colega envia o volante numa trajectória 

baixa para que o colega dentro da zona de serviço bata o volante em lob para 

o fundo do campo adversário. Invertem posições. 

Componentes Críticas: Batimento abaixo da cintura, enviar o volante de forma 

bombeada para cima e para trás do seu adversário. 
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Guião de Conteúdos – Badminton Sessão nº 5 (Aula nº 70 – 16/03/2011) 

Habilidades Técnicas 

Serviço 

Existem três tipos de serviço em Badminton. É a forma de dar início ao jogo e 

ao contrário das restantes modalidades de rede (voleibol, ténis, etc.), nas quais o 

serviço é realizado fora do campo, no caso do Badminton o serviço é realizado dentro 

do campo na linha de serviço. Cada um deles possui um objectivo diferente, tendo em 

conta o panorama táctico da modalidade. O jogador pode escolher realizar cada um 

deles em plena situação de jogo, causando imprevisibilidade do jogador adversário. 

Cada um destes tipos possui técnicas de execução diferentes, mas apenas em certos 

pormenores. 

 O jogador colocado de frente para a rede (ponta do pé dirigida ao canto para 

onde irá ser dirigido o serviço; 

 O volante é segurado pelos dedos polegar, indicador e médio, sendo o 

batimento realizado com um movimento contínuo e rápido do braço; 

 O jogador tem que bater o volante abaixo da linha da cintura executando o 

movimento de baixo para cima procurando colocar o volante no campo 

adversário; 

 Quanto mais variado for o serviço (curto, ou comprido, tenso ou alto), mais 

incertezas se criam no adversário. 

 

Serviço curto 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Raquete recuada ao lado da anca, com flexão do antebraço e do pulso atrás; 

 A mão contrária segura o volante pela parte superior, largando-o na vertical 

para o batimento; 

 Execução do batimento de forma suave com movimento contínuo e rápido do 

braço; 

 Bloqueio final do pulso; 

 Após batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela raquete. 

 

Serviço longo 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Roda o tronco e coloca a cabeça da raquete à rectaguarda; 
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 Executa um batimento contínuo para cima e para a frente, transferindo o peso 

do corpo para o pé da frente, havendo um aceleração final do braço com flexão 

do pulso; 

 Após o batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela 

raquete. 

 

Clear 

É um dos tipos de batimentos existentes nesta modalidade. Este caracteriza-se 

por se utilizar em situação de jogo quando um jogador quer colocar o volante no fundo 

do campo adversário de forma tensa e rápida, por cima do seu adversário. 

 Batimento à frente e acima da cabeça; 

 Recuo e avanço dos ombros; 

 A mão livre indica a direcção do batimento; 

 Batimento explosivo o mais alto possível e rodando o tronco com o braço em 

extensão; 

 Trajectória alta, longa e profunda; 

 O volante cai perto da linha final. 

 

Lob 

Trata-se de outro tipo de batimento existente na modalidade. Este batimento é 

mais utilizado quando em situação de jogo, um jogador vai buscar o volante numa 

trajectória baixa e junto da rede, o que por vezes significa que o seu adversário 

também se encontra perto da rede. Este batimento permite enviar o volante de forma 

bombeada, por cima do jogador adversário e para o fundo do campo. Trata-se de uma 

espécie de “chapéu” ao adversário. 

 Adoptar uma posição-base, avançando o pé do lado da raquete a frente, em 

afundo frontal; 

 Durante o batimento, o peso do corpo passa para o pé da frente, realizando um 

forte batimento do pulso de baixo para cima no momento do impacto; 

 Execução do batimento contínuo para cima e para a frente; 

 Utiliza-se quando volante se aproxima em plano inferior a fim de colocar o 

volante bastante alto e no fundo do campo adversário. 

 

Amortie 

O amortie é principalmente utilizado durante o jogo, quando as trajectórias do 

volante se encontram altas e longas. Caso o jogador adversário esteja colocado no 
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fundo do campo, o jogador ao utilizar este batimento, permite colocar o volante perto 

da rede e descendente, fazendo com que o seu adversário não consiga alcançar a 

trajectória do volante. Pode também ser utilizado sob a forma de simulação por parte 

do jogador, dando a ideia que vai realizar um batimento para o fundo do campo, e 

realizado o batimento para perto da rede e numa trajectória descente. 

 Batimento por cima ou por baixo mas sempre à frente do corpo; 

 Recuo e avanço dos ombros; 

 Desaceleração do movimento com extensão final do braço; 

 O volante percorre uma trajectória lenta e descendente e deve cair 

perpendicularmente ao solo, perto da rede. 

 

Exercícios Grupo B 

Exercício 2 – Amortie: 

a) Sequência de batimentos. Os alunos em grupos de dois elementos realizam a 

sequência lob-amortie. Um dos alunos realiza lob e o outro amortie sem deixar 

cair o volante. Invertem posições. 

Componentes Críticas: Bater o volante de baixo para cima e numa trajectória 

bombeada no lob; bater por cima e de cima para baixo numa trajectória 

descendente e para próxima da rede no amortie. Efectuar os deslocamentos 

em passo caçado. 

 

b) Sequência de batimentos. Os alunos em grupos de dois elementos realizam a 

sequência clear-amortie-lob. Realizam a sequência de forma seguida sem 

deixar com que o volante caia no chão. 

Componentes Críticas: Bater o volante de baixo para cima e numa trajectória 

bombeada no lob; bater por cima e de cima para baixo numa trajectória 

descendente e para próxima da rede no amortie; bater o volante numa posição 

alta e numa trajectória rectilínea para o fundo do campo no clear. Efectuar os 

deslocamentos em passo caçado. 
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Guião de Conteúdos – Badminton Sessão nº 6 (Aula nº 73 – 23/03/2011) 

Habilidades Técnicas 

Serviço 

Existem três tipos de serviço em Badminton. É a forma de dar início ao jogo e 

ao contrário das restantes modalidades de rede (voleibol, ténis, etc.), nas quais o 

serviço é realizado fora do campo, no caso do Badminton o serviço é realizado dentro 

do campo na linha de serviço. Cada um deles possui um objectivo diferente, tendo em 

conta o panorama táctico da modalidade. O jogador pode escolher realizar cada um 

deles em plena situação de jogo, causando imprevisibilidade do jogador adversário. 

Cada um destes tipos possui técnicas de execução diferentes, mas apenas em certos 

pormenores. 

 O jogador colocado de frente para a rede (ponta do pé dirigida ao canto para 

onde irá ser dirigido o serviço; 

 O volante é segurado pelos dedos polegar, indicador e médio, sendo o 

batimento realizado com um movimento contínuo e rápido do braço; 

 O jogador tem que bater o volante abaixo da linha da cintura executando o 

movimento de baixo para cima procurando colocar o volante no campo 

adversário; 

 Quanto mais variado for o serviço (curto, ou comprido, tenso ou alto), mais 

incertezas se criam no adversário. 

 

Serviço curto 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Raquete recuada ao lado da anca, com flexão do antebraço e do pulso atrás; 

 A mão contrária segura o volante pela parte superior, largando-o na vertical 

para o batimento; 

 Execução do batimento de forma suave com movimento contínuo e rápido do 

braço; 

 Bloqueio final do pulso; 

 Após batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela raquete. 

 

Serviço longo 

 Pé contrário à mão da raquete mais adiantado e dirigido para o local da 

recepção; 

 Roda o tronco e coloca a cabeça da raquete à rectaguarda; 
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 Executa um batimento contínuo para cima e para a frente, transferindo o peso 

do corpo para o pé da frente, havendo um aceleração final do braço com flexão 

do pulso; 

 Após o batimento há um contínuo movimento na direcção seguida pela 

raquete. 

 

Clear 

É um dos tipos de batimentos existentes nesta modalidade. Este caracteriza-se 

por se utilizar em situação de jogo quando um jogador quer colocar o volante no fundo 

do campo adversário de forma tensa e rápida, por cima do seu adversário. 

 Batimento à frente e acima da cabeça; 

 Recuo e avanço dos ombros; 

 A mão livre indica a direcção do batimento; 

 Batimento explosivo o mais alto possível e rodando o tronco com o braço em 

extensão; 

 Trajectória alta, longa e profunda; 

 O volante cai perto da linha final. 

 

Lob 

Trata-se de outro tipo de batimento existente na modalidade. Este batimento é 

mais utilizado quando em situação de jogo, um jogador vai buscar o volante numa 

trajectória baixa e junto da rede, o que por vezes significa que o seu adversário 

também se encontra perto da rede. Este batimento permite enviar o volante de forma 

bombeada, por cima do jogador adversário e para o fundo do campo. Trata-se de uma 

espécie de “chapéu” ao adversário. 

 Adoptar uma posição-base, avançando o pé do lado da raquete a frente, em 

afundo frontal; 

 Durante o batimento, o peso do corpo passa para o pé da frente, realizando um 

forte batimento do pulso de baixo para cima no momento do impacto; 

 Execução do batimento contínuo para cima e para a frente; 

 Utiliza-se quando volante se aproxima em plano inferior a fim de colocar o 

volante bastante alto e no fundo do campo adversário. 

 

Amortie 

O amortie é principalmente utilizado durante o jogo, quando as trajectórias do 

volante se encontram altas e longas. Caso o jogador adversário esteja colocado no 
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fundo do campo, o jogador ao utilizar este batimento, permite colocar o volante perto 

da rede e descendente, fazendo com que o seu adversário não consiga alcançar a 

trajectória do volante. Pode também ser utilizado sob a forma de simulação por parte 

do jogador, dando a ideia que vai realizar um batimento para o fundo do campo, e 

realizado o batimento para perto da rede e numa trajectória descente. 

 Batimento por cima ou por baixo mas sempre à frente do corpo; 

 Recuo e avanço dos ombros; 

 Desaceleração do movimento com extensão final do braço; 

 O volante percorre uma trajectória lenta e descendente e deve cair 

perpendicularmente ao solo, perto da rede. 

 

Remate (“Smash”) 

 O remate é essencialmente utilizado como forma de finalização durante o jogo. 

É quase sempre efectuado numa trajectória o mais próximo da rede possível e 

directamente para o solo numa trajectória descendente. O seu batimento é rápido e 

explosivo, de cima para baixo, e onde a acção do pulso é de grande importância. É a 

acção do pulso que faz com que a trajectória do volante seja descendente e de forma 

explosiva. 

 Colocação da raquete atrás do plano da cabeça com a flexão do antebraço; 

 Rodar o tronco num movimento rápido e contínuo; 

 Bater o volante, de uma forma explosiva, no ponto mais alto com a extensão do 

braço havendo a flexão final de pulso; 

 Batimento de cima para baixo com a raquete inclinada à frente; 

 O volante percorre uma trajectória descendente e rápida; 

 O volante é dirigido para um espaço desprotegido. 

 

Exercícios Grupo B 

Exercício 3 – Remate: 

 

a) Sustentação do volante com finalização em remate. Os alunos colocados dois 

a dois, efectuam batimentos um para o outro, mantendo o volante controlado. 

Ao fim de cinco toques entre si têm a possibilidade de finalizar em remate. 

Devem ser imprevisíveis e explosivos no batimento, fora do alcance do 

adversário. Por sua vez, o adversário deve tentar intersectar o batimento, de 

forma não caia no solo. 
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Componentes Críticas: Efectuar o batimento acima da cabeça; o volante sai 

numa trajectória descendente e explosiva. 

 

b) Sequência de batimentos. Os alunos colocados em grupos de dois elementos 

efectuam a seguinte sequência sem deixar que o volante caia no solo: clear-

amortie-lob-remate. A sequência deve ser bem definida. Cada grupo de dois, 

em cada sequência efectuada correctamente ganha um ponto. No final do 

exercício, vence o par com mais pontos. Os pontos são contabilizados pelo 

treinador do grupo. 

Componentes Críticas: clear – acima da cabeça, trajectória rectilínea e longa; 

amortie – trajectória descendente e desacelerada; lob – abaixo da cintura, 

trajectória bombeada e longa; remate – acima da cabeça, utilizar o balanço do 

ombro, batimento explosivo, trajectória descendente. 

 


