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“Não nasci marcado para ser um professor assim 

(como sou).  

Vim-me tornando desta forma no corpo das tramas, 

na reflexão sobre a acção, na observação atenta a 

outras práticas, na leitura persistente e crítica. 

Ninguém nasce feito.  

Vamo-nos fazendo aos poucos, na prática social de 

que tomamos parte”.  

(Paulo Freire) 
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Resumo 
 

 O presente relatório tem como objectivo providenciar, de uma forma reflexiva, 

crítica e fundamentada a minha experiência formativa, num culminar da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo destes quatro últimos anos de formação 

académica na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Pretendo, 

igualmente, evidenciar o desenvolvimento das competências profissionais associadas 

ao ensino da Educação Física que se reporta a quatro áreas desempenho: 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, “Participação na Escola”, 

“Relações com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”.  

 O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária de Valongo, num núcleo 

de estágio constituído por dois elementos. O acompanhamento do estágio foi 

efectuado por um Professor Orientador da faculdade, o professor José Vergílio, e um 

Professor Cooperante da escola, o professor José Andrade. 

Este relatório está organizado em 6 capítulos: O primeiro, dá uma breve 

introdução acerca do papel do professor e dos critérios de profissionalismo que estão 

inerentes a esta profissão. O segundo capítulo, designado “Enquadramento 

Biográfico”, ilustra o meu trajecto de vida, focando as minhas experiências 

académicas, profissionais e desportivas e expectativas em relação ao Estágio 

Profissional. No terceiro capítulo é dado um enquadramento do contexto do Estágio 

Profissional e aprofundadas as questões do professor de Educação Física e 

importância de uma boa relação pedagógica como grande contributo para alcançar o 

êxito no processo ensino-aprendizagem.   

O acto reflexivo foi o principal elemento condutor do meu desenvolvimento 

enquanto professora, por esta razão, o capítulo quatro “realização da prática 

profissional” é baseado nas reflexões realizadas ao longo do estágio onde foco alguns 

dos momentos marcantes do meu crescimento e desenvolvimento profissional.  

No quinto capítulo será aprofundada uma questão pertinente acerca da 

importância dos meios audiovisuais na Educação Física onde é desenvolvido o meu 

projecto de investigação e para finalizar, na “Conclusão” é enfatizado o facto desta 

experiência em contexto real ter sido a mais importante e poderosa componente da 

minha formação enquanto futura professora. 



   

 
 



   

 
XIII 

Abstract 
 

This report aims to provide, in a reflexive, critical and reasoned 

perspective my formative experience, at the edge of the application of 

knowledge obtained over the last four years of education at the Faculty of Sport, 

University of Porto. 

I also intend to highlight the development of skills associated with 

teaching physical education that relates to four areas of performance, 

"Organization and Management of Teaching and Learning ", "Participation in 

School", "Community Relations" and ”Professional Development”. 

The Vocational Training was held in Valongo High-School, within a core 

stage comprising two elements. The monitoring was carried out by Professor 

José Virgílio, who carried out the monitoring as faculty advisor, and Professor 

Jose Andrade as a collaborator of the school activities. 

This report is organized into six chapters, beginning with a brief 

introduction about the role of the teacher and professionalism criteria that are 

inherent in this profession. The second chapter, entitled "Biographical 

Background, "describes the journey of my life, focusing my academic 

experiences, professional and sporting emphasizing my expectations towards 

Vocational Training. On the other hand, in the third part, it is given a framing 

context of Professional Practice and, at the same time that are depth issues of a 

physical education teacher and the importance of good teaching relationship as 

a major contribution to achieving success in the teaching-learning process. 

The reflexive act was the main conductor element in the development of 

my role as a teacher. For this reason, the chapter four "Achievement of 

professional practice" is based on discussions held during the training where 

some of the highlights of my professional growth and development are focused. 

In the fifth chapter, I focus on the pertinent question about the importance 

of media in Physical Education in which is based my research project. As a 

“Conclusion" I emphasized that this experience in the real world has been the 

most important and powerful component of my training as a future teacher. 
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Introdução 

 

Ao reflectirmos sobre nós próprios sobre quem somos, o que fazemos 

actualmente, e para onde queremos ir no futuro, estamos desde logo a 

consciencializarmo-nos das nossas funções e responsabilidades. Desta forma, 

este documento é um esboço do que foi o meu ano lectivo. Para tal, 

inicialmente, foi importante estar a par de um conjunto de parâmetros tais como 

as minhas expectativas e capacidades até ao conhecimento do meio 

envolvente à escola, dos alunos, dos programas de Educação Física e da 

organização curricular. O documento que se segue pretende ser revelador das 

minhas expectativas e indicar os projectos e os objectivos concretizados ao 

longo deste ano lectivo.  

Por diversas vezes referimos que o ano de estágio é o culminar da 

formação, no entanto, a realidade mostra-nos que esta formação apenas nos 

atribui uma espécie de “licença” para se estudar e aprender com autonomia. 

Um dos critérios do profissionalismo é, precisamente, a “Abertura à Inovação” 

(Alonso,1987 in Ser Professor), ou seja, um professor deve ser um constante 

aprendiz, não se limitando única e exclusivamente ao que foi adquirido durante 

a formação inicial. Estamos perante uma constante transformação e inovação, 

e por esta razão temos de estar constantemente actualizados no sentido de 

acompanhar esta mesma evolução. 

“As características mais salientes do profissional 'amplo' são: uma 

capacidade para o auto-desenvolvimento profissional autónomo mediante uma 

análise sistemática da própria prática, a reflexão sobre o trabalho de outros 

professores e a comprovação dos conhecimentos mediante procedimentos de 

investigação na sala de aula” Stenhouse (1981). 

Desta forma, os professores necessitam de ter um conhecimento que 

abranja muitas áreas e não só a área que lhe compete leccionar. Assim, 

SHULMAN (1987), identifica 7 categorias do conhecimento (4 não directamente 

relacionadas com a matéria a ensinar e 3 específicas dos conteúdo disciplinar) 

sendo elas: conhecimento pedagógico geral, que tem a ver com o 
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conhecimento geral sobre o processo de instrução; conhecimento dos alunos e 

das suas características; conhecimento do contexto educativo; conhecimento 

dos fins, objectivos e valores educativos requeridos para cada nível de 

escolaridade. Directamente relacionada com o conteúdo disciplinar temos o 

conhecimento da matéria (conteúdos) que tem a ver com o conhecimento 

científico acerca dos assuntos a abordar; o conhecimento pedagógico da 

matéria que se reporta à forma como se transforma o conteúdo tornando-o 

compreensível aos alunos; conhecimento curricular do conteúdo que tem a ver 

com o conhecimento dos meios curriculares para o ensino de uma matéria, a 

sua adequação aos diferentes níveis de ensino, bem como a sua articulação 

horizontal e vertical dos currículos dessa matéria, a sua sequência e conexão. 

Assim sendo, o estágio deve ser encarado como o primeiro passo na 

formação contínua do professor, onde, devemos procurar novas estratégias, 

meios e métodos que nos permitam estar a par da evolução. O conhecimento 

que o estagiário transporta para a sua primeira experiência enquanto professor, 

é fruto de um corpo de convicções, crenças, valores e atitudes sobre o acto de 

ensinar e aprender em contexto escolar. Todo o conhecimento prévio adquirido 

ao longo da formação foi posto à prova na prática, e através das reflexões, 

percebi o que era ou não adequado. Só com a reflexão constante sobre a 

prática, conseguiremos aumentar, melhorar, modificar e adequar o 

conhecimento prévio que possuímos e tornar-nos melhores professores 

(transformando o conhecimento prévio em conhecimento “experiencial”). Nesta 

fase crucial da carreira profissional, o papel dos orientadores (Professor 

Cooperante – PC e Orientador da Faculdade) foi, determinante, uma vez que 

foi a partir dos feedbacks por eles transmitidos e das suas orientações, que 

adequamos e readaptamos constantemente os objectivos e os processos de 

ensino, modificando igualmente as nossas crenças. 

Tentei dar o meu melhor, não esquecendo que apesar de ter algumas 

faculdades e potencialidades as quais tinha sempre uma enorme necessidade 

de explorar e desenvolver, tive, também, dificuldades as quais, de uma forma 

ou de outra tentei superar ou superei no sentido de me tornar uma melhor 

profissional no presente e no futuro. 
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Enquadramento Biográfico 

 

2.1 - Identificação e Percurso pessoal 

 
Dados Pessoais: 

 

O meu percurso 

Encaro este Projecto de Formação Individual como a forma de perspectivar 

este ano de estágio tendo em consideração todas as minhas vivências 

pessoais, não só ao longo destes 4 anos de vida académica mas de uma forma 

mais global, ou seja, ao longo da minha vida profissional. Para isso, será 

pertinente revelar um pouco do meu percurso e o porquê da opção de ser 

professor de Educação Física. 

Desde cedo o meu gosto pelo Desporto se revelou. Comecei por praticar 

karaté desde os meus 7 anos de idade anos e nunca mais parei. Na escola a 

disciplina de Educação Física era a minha preferida, pois sempre fui muito 

activa e gostava de desporto em geral. Apesar de ser desde sempre uma das 

minhas áreas de preferência, foi apenas no 9º ano que me consciencializei de 

que era realmente esta a carreira que gostaria de seguir. 

O meu percurso académico começou aos 5 anos no Colégio Madre 

Isabel Larrañaga (em Gondomar), passando pela Escola EB 2, 3 de Jovim (do 

5º ao 8º ano), 9º ano na Escola EB 2,3 de Valongo e o ensino Secundário, em 

Científico Natural com opção em Desporto, foi feito na Escola Secundária de 

Nome Liliana Andreia Ferreira Barbosa 

Data de Nascimento 30/07/1987 

Nacionalidade Portuguesa 

Naturalidade Porto 

Residência Rio – Tinto 

Telemóvel 918398734 

Correio electrónico liliana.ferreira.barbosa@gmail.com 

Habilitações 

Conclusão da Licenciatura em Desporto Ciências do 
Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto – FADEUP 
Frequência do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário. 

mailto:liliana.ferreira.barbosa@gmail.com
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Valongo, onde actualmente estou a estagiar. Nessa mesma escola pratiquei 

durante 3 anos Andebol em Desporto Escolar. 

No 12º ano entrei para a Natação com o intuito de fazer os pré-requisitos 

para entrar na FADEUP. 

Na segunda metade do secundário comecei a preparar-me mais 

especificamente para os pré-requisitos, de forma a entrar na Faculdade. 

Apesar de todo o esforço, por motivos pessoais não me foi conseguido entrar 

na faculdade nesse mesmo ano. Contudo procurei melhorar as minhas 

classificações e tirei um curso de natação, hidroginástica e natação para bebés 

no CEFAD e, paralelamente, tirei o curso de Nadador-Salvador no Instituto de 

Socorros a Náufragos. 

Entrei para a Faculdade de Desporto e frequentei o 1º e 2º ano da 

licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física. No meu terceiro ano 

a faculdade aderiu ao Processo de Bolonha, sendo que terminei com a 

licenciatura em Ciências do Desporto com opção Alto Rendimento – Atletismo. 

Paralelamente ao curso na faculdade, tirei um curso de vigilante e ARD 

(assistente a recinto desportivo) exercendo estas funções no Estádio do 

Dragão aquando da realização de jogos de futebol no mesmo.  

Agora que cheguei ao 2º ano do Mestrado, e sabendo que sou 

professora e ao mesmo tempo aluna, sinto uma grande responsabilidade, pois 

o importante é sair-me bem nestes dois papéis. 

Neste momento considero que todas as disciplinas abordadas na 

FADEUP foram importantes, cada uma à sua medida, e muito contribuíram 

para a minha formação, para no futuro poder desenvolver um trabalho sério e 

competente naquilo que escolhi para minha actividade profissional. 

Depois de toda uma fase de assimilação inicial de todo o conhecimento 

partilhado na faculdade, aqui estou eu pronta para iniciar o meu Estágio 

Pedagógico na Escola Secundária de Valongo. É um regresso à escola na qual 

sempre me senti muito bem recebida e espero continuar com essa sensação. 

Tenho a consciência que isto é só o começo de uma vida inteira repleta de 

aprendizagens e de conhecimentos em constante evolução. 
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2.2 - As minhas expectativas 

Para mim, o estágio significa o culminar de aplicação de conhecimentos 

que tenho obtido na minha instituição (FADEUP) até então. Guardo muitas 

expectativas e tenho a curiosidade em perceber a forma como uma escola 

funciona (neste caso a Escola Secundária de Valongo) ao nível da articulação 

entre professores, auxiliares, órgãos de gestão e direcção. 

Escolhi esta escola como primeira opção, uma vez que já a frequentei 

enquanto aluna e sempre me senti bem acolhida quer pelo pessoal docente 

quer pelos próprios assistentes operacionais da mesma. Outra das razões foi 

também a proximidade à minha área de residência, uma vez tenho facilidades 

ao nível de transportes para esta escola. 

Relativamente ao professor cooperante as minhas expectativas 

baseiam-se na disponibilidade para orientar-me na escola, auxiliando sempre 

que necessário. Espero também obter o máximo de informação possível 

baseada na sua larga experiência enquanto professor. Esta será uma bagagem 

essencial para poder prosseguir a minha carreira enquanto professora de 

Educação Física. 

Em relação ao meu colega de estágio, espero que seja uma pessoa 

responsável e sempre disponível para colaborar nas tarefas propostas, de 

modo a podermos articular de uma forma saudável a resolução de todas as 

tarefas e eventuais obstáculos que possam surgir. 

E como todo este trabalho terá sempre por base um suporte teórico 

igualmente importante, a presença do meu orientador será, também, de grande 

relevância. Assim, espero poder contar com a sua disponibilidade para me 

auxiliar nas minhas dúvidas e orientar-me no sentido de conseguir obter o 

máximo de proveito desta experiência para no futuro poder tornar-me numa 

boa profissional de Educação Física. 
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Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1 - Análise da Escola enquanto Instituição 
 

3.1.1 – Contexto Legal do Estágio Profissional 
 

No que respeita ao contexto legal, o modelo de Estágio Profissional está 

regulamentado com base no regime jurídico instituído pelo Decreto-lei nº. 

74/2006 de 24 de Março, actualizado pelo Decreto-Lei nº. 107/2008 de 25 de 

Junho, pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e demais legislação 

aplicável, nomeadamente o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da 

Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

 

3.1. 2 - Contexto Institucional do Estágio Profissional 
 

O Estágio Profissional, ao nível institucional corresponde a uma unidade 

curricular do Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, que decorre no 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. 

Aqui, a habilitação para a docência da Educação Física e Desporto nos 

ensinos Básico e Secundário é o objectivo máximo a alcançar com a conclusão 

do referido ciclo.  

 

3.1.3 - Contexto Funcional do Estágio Profissional 
 

Ao nível funcional, o Estágio decorreu numa Escola previamente 

seleccionada pela faculdade, onde os estudantes estagiários são colocados e 

organizados por Núcleos de Estágio. 

O estagiário é acompanhado de acordo numa perspectiva cooperativa 

de supervisão e orientação entre Professor Cooperante (da escola) e o 

Professor Orientador (da faculdade).  
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A Escola Secundária de Valongo (Figura nº 1), onde decorreu o meu 

Estágio Profissional, foi criada em 1972 com o intuito de substituir uma secção 

da Escola Técnica de Ermesinde, que se encontrava em funcionamento desde 

1 de Outubro de 1972, na Avenida 5 de Outubro. Estas instalações situavam-se 

na Junta de Freguesia de Valongo. A 26 de Maio 1975, é criada, pelo Dec-Lei 

260-B/75, a Escola Secundária de Valongo, a funcionar nas mesmas 

instalações. A partir do ano lectivo de 1986/1987, passou a ter instalações 

próprias na Rua Visconde Oliveira do Paço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº I - Escola Secundária Valongo 

 

A oferta curricular da escola centra-se em dois níveis de ensino – 3º 

ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário – distribuídos pelos horários 

diurno e nocturno. 

 No ensino diurno, existem 12 turmas do ensino básico regular. Dentro 

do Ensino Secundário temos os Cursos Científico - humanísticos (29 turmas) 

que englobam as Ciências e Tecnologias (18 turmas), Ciências 

Socioeconómicas (3 turmas) e Línguas e Humanidades (8 turmas). Os Cursos 

Profissionais (16 turmas) englobam: Técnico de Análise Laboral (2 turmas), 

Técnico de Comércio (1 turma), Técnico de Electrotecnia (1 turma), Técnico de 

Electrónica Automação e Computadores (2 turmas), Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos (5 turmas), Técnico de Marketing (2 

turmas), Técnico de Turismo (3 turmas). Para além destes Cursos, a escola 
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também dispões dos Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) de nível 

básico e secundário (4 turmas), Formações Modulares e Centro de Novas 

Oportunidades (CNO). 

Além da grande oferta curricular, esta escola dispões também de 

espaços de reforço e enriquecimento curricular que englobam Projectos, 

Clubes, Salas de Estudo Orientado, Biblioteca Escolar, Gabinete de Apoio ao 

Aluno, Gabinete de Acompanhamento e Gestão de Conflitos, Educação 

Especial, Serviços de Psicologia e Orientação. 

Ao nível da promoção da Actividade Física, o Grupo de Educação Física 

(onde se inclui o Núcleo de Estágio) trabalhou com muito afinco, 

desenvolvendo projectos sobretudo relacionados com a adopção de um estilo 

de vida saudável, do qual a prática desportiva faz necessariamente parte.  

Além do Projecto ACORDA (Adolescentes e Crianças Obesas em 

Regime de Dieta e Actividade Física) dinamizado pela professora Luísa Aires e 

do Fitnessgram, dinamizado pelo professor Alfredo Feijó, e onde é obrigatório 

todos os professores aplicarem os testes uma vez próximo do final de cada 

período, o Projecto de Desporto Escolar foi operacionalizado em perfeita 

complementaridade com o trabalho efectuado na disciplina curricular de 

Educação Física e em articulação com os respectivos docentes. As actividades 

estiveram abertas a todos os alunos da escola, de acordo com os regimentos 

próprios de cada modalidade, sendo realizadas predominantemente em regime 

diurno. 

Como podemos verificar, esta escola oferece boas condições e 

oportunidades de ensino, promovendo um serviço de qualidade. Desta forma, é 

esperado que os alunos obtenham bons resultados e sucessso nos seus 

estudos. Daí que os valores defendidos pela escola sejam os seguintes: 

“Trabalho, Responsabilidade, Criatividade, Diálogo, Liberdade, Cooperação, 

Compromisso, Inovação e Confiança” in PEE-2010-2013. 
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3.2 – A minha realidade 
 

3.2.1 – O Núcleo de Estágio 

 

Figura nº II: O Núcleo de Estágio 

O meu Estágio Pedagógico esteve inserido no Núcleo de Estágio de 

Educação Física 2010/2011, da Escola Secundária de Valongo que foi 

constituído por mim e pelo Estagiário Ivo Bento, proveniente igualmente da 

FADEUP. Contudo a formação do Ivo ao nível da licenciatura foi na CESPU, o 

que poderia potenciar visões e formas de trabalho distintas em relação á minha 

formação que foi na FADEUP. Penso que destas diferenças tiramos muitos 

benefícios, uma vez que ao termos diferentes caminhos para optar, tornou-se 

mais rica a escolha pelo caminho melhor. Por esta razão, e com o decorrer do 

tempo verifiquei que desenvolvemos um trabalho cooperativo bastante 

saudável. 

Nesta escola fomos recebidos pelo Professor Cooperante José Andrade 

e pela comunidade escolar de uma forma muito calorosa. Aqui encontrei 

professores que outrora foram meus professores e que se dispuseram a ajudar 

no que fosse necessário. Desta forma posso dizer que esta escola me ofereceu 

todas as possibilidades para realizar um bom trabalho. 
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3.2.2 – A Turma 

 

 

Figura nº III: A Turma 12ºCT2 

A distribuição das turmas não foi aleatória, uma vez que o professor 

cooperante nos deu liberdade para optarmos pela turma na qual nos 

sentíssemos melhor a leccionar as aulas. Uma vez que foram atribuídas 3 

turmas (duas de 10ºano e uma de 12º- Direcção de turma) ao Professor 

Cooperante e um dos estagiários havia desistido. Penso que esta liberdade 

que nos foi dada para escolher a turma, revelou-se uma mais-valia para mim, 

uma vez que, desta forma, tive mais oportunidades de intervir juntos dos alunos 

com realidades diferentes.  

Desde o primeiro dia que me senti tentada a optar pela turma do 12º 

ano, senti que os alunos me acolheram de uma forma muito positiva e houve 

desde logo uma empatia mútua. Assim, optei por ficar com esta turma. 

Esta turma representa uma realidade muito própria. O total de Alunos 

que frequentam as aulas de Educação Física é de 22 alunos (9 do sexo 

feminino e 13 do sexo masculino), com idades que variam entre os 16 e os 18 

anos.  

Apesar de serem alunos com um nível socioeconómico muito baixo, são 

adolescentes bem-educados e com um bom carácter, e que gostam bastante 

das aulas de Educação Física. Trata-se, portanto, de um Grupo no qual os 

alunos se têm revelado simpáticos e disciplinados, com níveis de desempenho 

bastantes elevados. Três dos 22 alunos desta turma têm por objectivo 
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ingressar na FADEUP, por esta razão, auxiliei-os com toda a informação 

necessária e dei apoio nos treinos para os pré-requisitos.  

Fui convidada para várias visitas de estudo da turma: Visita aos 

Bombeiros Voluntários de Valongo, Visita à exposição de Darwin, no Jardim 

Botânico do Porto e Caminhada à Serra de Couce, pelo que, a minha relação 

com este alunos, apesar de termos idades bastante próximas, foi bastante 

agradável com muita empatia e respeito mútuo.  

 
 

3.2.3 - A disciplina de Educação Física 

 
Relativamente à disciplina que leccionei, as condições de trabalho foram 

boas, no entanto, com uma turma com 22 alunos, ao leccionar estas aulas, no 

espaço interior, com 1/3 do pavilhão (três turmas em actividade simultânea), 

senti algumas dificuldades iniciais em organizar as tarefas de aprendizagem. 

Considerando a importância do tempo de empenhamento motor na 

aprendizagem dos alunos, tentei sempre organizar tarefas que mantivessem o 

maior número de alunos em actividade específica, situação que se encontra 

mais aprofundada no capítulo 4 (Realização da Prática Profissional).  

 

3.2.4 – A Relação Pedagógica 
 

As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais na 

realização comportamental e profissional de qualquer indivíduo. Desta forma, a 

análise da relação professor - aluno envolve interesses, intenções e 

expectativas, que trazem consequências importantes ao processo ensino – 

aprendizagem, pois a educação é uma das fontes mais importantes do 

desenvolvimento comportamental e da agregação de valores nos membros da 

sociedade moderna. 

O modelo de relação pedagógica dominante nos tempos modernos 

renegou, durante muito tempo, a expressão da afectividade, uma vez que o 

ideal de relação assentava na transmissão do saber e no distanciamento entre 

o mestre e o aluno. (Amado et. Al, 2009). Os mesmos autores referem, ainda, 
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que apesar dessa realidade, a investigação ainda não evoluiu o suficiente para 

dar resposta às diversas questões relacionadas com esta temática. 

Uma vez que esta foi uma das muitas questões que me inquietou 

aquando do início do meu estágio profissional, procurei pesquisar e tentar 

procurar a melhor e mais adequada resposta à qual poderia auxiliar-me na 

minha intervenção junto da minha turma. A causa para tal inquietação teve a 

ver com o facto de estar a realizar o meu estágio com uma turma com idades 

muito próximas à minha, uma vez que eu tenho 23 anos e os meus alunos têm 

idades compreendidas entre os 16 e 18 anos. 

Ao reflectir sobre esta situação, várias questões inundaram o meu 

pensamento, sendo que a principal inquietação passou pela seguinte dúvida: 

será que a minha autoridade irá ser colocada em causa? Apesar de ter 

bastante facilidade nas relações sociais e me considerar uma pessoa bastante 

extrovertida e afectuosa, a minha inquietação inicial passou questionar-me 

acerca de até onde poderia ir com estes alunos em termos de afectividade e 

simpatia inicial demonstrada a turma, e sobre a forma como seria encarada a 

minha personalidade e forma de estar nos momentos iniciais. Julgo que, o 

momento inicial em que os alunos conhecem o professor e vice-versa, pode 

ditar em muito a relação entre ambos ao longo do ano lectivo, pelo que, o 

impacto inicial nas relações tem um peso muito importante na forma como o 

professor e o aluno se vão relacionar ao longo do ano. 

Segundo Estrela (2002), entende-se então a relação pedagógica como o 

“contacto interpessoal” que se estabelece, num espaço e num tempo 

delimitados, no decurso do “acto pedagógico”, entre professor-aluno-turma, 

Neves & Carvalho (2006), acrescenta, ainda, que as aprendizagens tornam-se 

facilitadas “quando o indivíduo trabalha com prazer e quando os seus esforços 

são coroados de êxito. Isto significa que o êxito escolar depende tanto dos 

aspectos intelectuais como dos afectivos”.  

A minha intervenção na escola seguiu esta linha de raciocínio, pelo que, 

numa fase inicial, introduzi rotinas quer organizativas quer disciplinares para 

que os alunos percepcionassem que estavam numa sala de aula com regras a 

respeitar que envolvessem quer a utilização do material, quer o respeito pelo 

professor e pelos colegas.  
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Pelo que me apercebi, estes alunos, na sua maioria, já possuíam valores 

e princípios de trabalho em enraizados, o que facilitou bastante a minha tarefa 

inicial. Não obstante a essa situação, houve uma fase de adaptação quer dos 

alunos à minha forma de ensinar, quer da minha parte aos diferentes ritmos de 

aprendizagem existentes dentro da turma. 

Desde o início que a minha relação pedagógica com a turma se 

desenvolveu de forma bastante positiva, contudo, numa fase inicial, e agora 

olhando para trás, verifico que a minha constante preocupação com as tarefas 

de aprendizagem e com a organização da turma, espaço de aula e condições 

de segurança levaram-me a que a relação pedagógica fosse um pouco aquém 

do que seria esperado. Isto porque a relação pedagógica não se pode basear 

apenas na relação afectiva e de respeito, confiança e clima positivo na aula, ela 

deve ser enriquecida, tal como refere Piéron (1999), se formos mais além dos 

inúmeros feedbacks afectivos, pois o feedback revela-se um elemento 

determinante na relação pedagógica ao constituir um ponto de união entre a 

aprendizagem e o ensino” e como já é sabido, existem inúmeros tipos de 

feedback que, quando aplicados de forma pertinente, favorecem a relação 

pedagógica no estabelecimento de um clima positivo e, consequentemente, o 

processo ensino – aprendizagem. 

O ponto mais alto em termos de evidenciação desta óptima relação 

pedagógica quer entre mim e os alunos, quer entre alunos, teve a ver com as 

aulas de Dança aquando do 2º Período. Este foi um momento que poderia 

revelar-se como o pior ou o melhor momento vivido, enquanto professora, ao 

longo do ano lectivo. O pior momento, porque a turma, sendo constituída 

maioritariamente por rapazes e algumas raparigas que demonstraram pouco à-

vontade, motivação e até mesmo alguma vergonha, à partida dificultar-me-ia 

em muito a tarefa e leccionar estas aulas. Além do mais, foi o primeiro ano de 

contacto destes alunos com a modalidade na escola. O melhor momento, 

porque, se conseguisse contornar e ultrapassar todas estas adversidades, quer 

os alunos, quer eu própria enquanto professora sairíamos enriquecidos desta 

experiência. Como tal, procurei investigar a melhor forma de introduzir esta 

modalidade na turma. Assim, aconselhei-me com uma psicóloga que me 

forneceu algumas dicas de actividades de quebra-gelo no sentido de desinibir 
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os alunos. Aula após aula os alunos estavam cada vez mais motivados, e o 

culminar desta mudança de atitude face à modalidade ficou comprovado no 

momento de Avaliação Sumativa, quando todos os alunos se apresentaram 

vestidos e pintados a rigor de acordo com cada uma das coreografias de grupo 

(Figura nº 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espírito de cooperação e entreajuda e respeito pelo professor está 

bem patente nesta turma, e a minha principal preocupação passou por 

fortalecer e manter estes valores e princípios tanto em contexto de aula, como 

fora dela, aquando da participação em inúmeras actividades com os alunos 

fora da escola, tais como visitas de estudo. Em contexto de aula tornava-se, 

igualmente, necessário manter e/ou aumentar os níveis de motivação através 

da emissão de feedbacks, o que, por vezes torna complicada esta tarefa uma 

vez que fornecer feedbacks a todos os alunos da turma no decorrer dos 

exercícios é uma tarefa bastante complexa. Assim, foi igualmente necessário 

incutir algum espírito de autonomia dentro da turma e capacidade de reflectir 

criticamente sobre a prática. 

Figura nº IV - Avaliação Sumativa de Dança 
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Realização da Prática Profissional 
 

Tal como já foi referido anteriormente, o Estágio Pedagógico representa 

uma fase muito importante na carreira do docente dado que é uma etapa que 

dá a possibilidade ao professor estagiário de potenciar as suas capacidades 

sobre a orientação de um docente com mais experiência, o Professor 

Cooperante e de um Orientador que fornecerá o suporte mais científico e que 

regulará todo o processo de evolução do estudante-estagiária. 

Assim, o Professor Cooperante revelou, desde o primeiro dia em que me 

apresentei na Escola Secundária de Valongo, ter um papel fundamental em 

todo este processo da minha formação inicial como professora. A segurança 

que me foi transmitida e, ao mesmo tempo a constatação de que o ano de 

estágio é um ano extremamente trabalhoso, mas da mesma forma 

enriquecedor, levou-me desde logo a “arregaçar as mangas” e trabalhar com o 

sentido de retirar o maior proveito desta experiência, que a meu ver será única 

e fundamental para desenvolver a minha cultura e competência profissionais. 

A desistência do meu colega de Núcleo, o André Queirós, abalou-me um 

pouco, uma vez que é meu amigo há muitos anos e gostaria imenso de 

partilhar com ele esta experiência tão enriquecedora. Contudo, e apesar de não 

conhecer tão bem o outro colega, o Ivo, apercebi-me de que é empenhado e 

com vontade de realizar um bom trabalho e cooperar no sentido de, juntos, 

atingirmos os objectivos a que nos propomos, retirando o maior proveito 

possível desta experiência. 

 

 

Áreas de Desempenho 
 

 Área 1 -Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 
Esta área englobou a concepção, planeamento, realização e avaliação 

do processo de ensino. A finalidade desta área foi a construção de uma 

estratégia de intervenção, orientada por objectivos pedagógicos, que 

potenciasse o desenvolvimento de saberes no ensino da Educação Física que 
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conduzissem o processo de educação e formação do aluno na aula com 

eficácia pedagógica. 

4.1 - O primeiro impacto com o contexto real de ensino 
 

Como já referi, a realidade desta escola não me era estranha uma vez 

que fui, aluna nesta instituição, o que foi um grande auxílio em termos de 

adaptação às rotinas e à comunidade escolar. Já conhecia muitos professores 

e funcionários que me receberam com um sorriso e se prontificaram a ajudar 

no que fosse necessário. Dentro do Grupo de Educação Física conhecia 

igualmente bastantes professores, contudo, não me lembrava do professor 

José Andrade enquanto aluna daquela escola, apesar de ele já se encontrar a 

leccionar nesse tempo.  

O primeiro contacto com o Professor Cooperante foi envolto de muitas 

peripécias e desencontros, pelo que o meu nervosismo (que já era muito) 

aumentou. O meu primeiro dia na Escola Secundária de Valongo enquanto 

professora estagiária foi no dia 1 de Setembro, contudo, devido a um 

desencontro em termos de horário, não encontramos do Professor Cooperante 

na escola. Eu e o meu colega de estágio, o Ivo, prontificamo-nos de imediato a 

contactar o professor telefonicamente e adiamos esta apresentação para o dia 

6 do mesmo mês, na faculdade uma vez que todos nós tínhamos reunião 

nesse mesmo dia e local. Contudo, como não tinha qualquer referência visual 

do professor e vice-versa, apesar de estarmos presentes na mesma sala, não 

nos apresentamos, mais uma vez devido a um desencontro! Finalmente no dia 

seguinte apresentamo-nos na escola e tivemos o primeiro contacto com o 

Professor Cooperante. Após uma pequena apresentação, ainda um pouco 

envergonhados, seguiu-se a apresentação do espaço da instituição que nos iria 

acolher durante todo o ano, sempre acompanhado com as respectivas 

apresentações aos funcionários que estavam em cada pavilhão. Por fim, fomos 

apresentados à direcção onde conhecemos todos os elementos que a 

compõem.  

A minha escolha por esta escola não foi fruto do acaso, sabia que este 

seria um bom local com bom ambiente de trabalho onde seria muito produtivo e 
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enriquecedor para mim este ano de estágio. Após este breve rever de caras 

novas, tive imediatamente a confirmação de que fizera uma boa escolha.  

A primeira reunião com o Professor Cooperante deixou-me em completo 

estado de ansiedade e pânico. Penso que foi um cair na realidade de que o 

ano de estágio é um ano que nada tem a ver com os anos anteriores onde dar 

o passo de “simples estudante” para professora/aluna parecia ser “um passo 

maior do que a perna”. Nesta reunião o Professor Cooperante foi muito claro, 

lúcido e objectivo, explicou-nos de forma resumida o que seria o nosso estágio, 

como funcionaria e perguntou-nos quais seriam os nossos objectivos em 

termos classificativos para este ano. Ainda nesta reunião disponibilizou-nos 

todas as palavras-chave necessárias para aceder aos computadores da escola, 

falando pela primeira vez na plataforma Moodle que iríamos utilizar, mas que 

era totalmente desconhecida. Seguiu-se a troca de contactos e ficou a 

sensação que nos aguardava um ano de trabalho árduo, mas muito proveitoso. 

A reunião seguinte, o nosso PC apresentou-nos todas as modalidades que 

abordaríamos ao longo do ano, o número de aulas destinada a cada uma e a 

necessidade de elaborar os MEC´s para termos uma ferramenta útil na 

idealização e conceptualização das aulas. 

Após estas conversas inicialmente estabelecidas, eu e o meu colega de 

estágio estávamos no caminho para nos dedicarmos a sério à escola para não 

desiludirmos as pessoas que depositaram uma enorme confiança em nós, 

essencialmente o nosso Professor Cooperante, que sempre fez de tudo para 

nos ajudar a tornar-nos não apenas bons Profissionais, mas sim, profissionais 

de excelência. Mesmo sendo uma motivação intrínseca que nos movia, 

pretendíamos, findo o ano lectivo, deixar a nossa marca positiva na escola e 

ser recordados como futuros professores promissores, dinâmicos, eficazes, 

competentes e polivalentes. Assim sendo a dedicação plena ao Estágio, à 

escola e aos alunos foi sendo encarada por nós de forma unânime.  

Faltava então, conhecer a parte fundamental do nosso trabalho, ou seja, 

os nossos alunos. Assim, no início do ano lectivo, logo nas primeiras aulas de 

Educação Física com as nossas três turmas, o Professor Cooperante após 

uma breve apresentação da disciplina, apresentava-nos e perguntava-nos se 

queríamos dizer algo às turmas, ao que nós respondemos peremptoriamente 
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não, talvez devido ao desconhecimento do terreno que começávamos a pisar. 

No entanto, o primeiro impacto com todas as turmas foi muito positivo. 

Depois das primeiras reuniões com o nosso orientador, começavam as 

primeiras tarefas ao nível do planeamento com a elaboração dos primeiros 

MEC’s e dos primeiros planos de aula. Numa fase inicial, os MEC’s foram 

realizados com a tendência de colocar tudo sobre a modalidade e a maior 

dificuldade sentida teve a ver com a escolha das progressões pedagógicas e 

das baterias de exercícios. Foi por isso necessário recorrer a material de anos 

anteriores acerca das didácticas e estudos práticos das modalidades e 

complementar, ainda, com a consulta de manuais mais actualizados de forma 

transmitir com melhor qualidade a informação aos alunos. Outra das 

dificuldades iniciais foi a elaboração das Unidades Didácticas de cada MEC, 

pois havia o receio da escassez de aulas e da organização e sequência dos 

conteúdos a ter. Uma das prioridades das primeiras reuniões, foi a elaboração 

de documentos comuns do núcleo, para que trabalhássemos sobre os mesmos 

padrões, onde se incluíam planos de aula, fichas de assiduidade, 

planeamentos anuais, a ficha de caracterização da turma, os MECS, os itens a 

colocar nos relatórios das aulas e uma terminologia e simbologia comum.  

O plano de aula seria uma das ferramentas do estágio, e, por isso, após 

analisarmos o exemplar que cada estagiário apresentou, ficaram patentes 

aspectos que deveriam constar no mesmo como os objectivos, as condições de 

realização, os critérios de êxito e os aspectos críticos. Após discussão e com a 

ajuda do nosso Orientador, definimos que seria um plano de aula acessível, 

com informação pertinente e apresentado de forma esquemática (máximo 2 

páginas), havendo a possibilidade de anexarmos outro tipo de informação num 

documento PowerPoint, só para um melhor entendimento da aula e das 

tarefas. Contudo, no plano de aula, constaria só os conteúdos e a descrição 

dos exercícios juntamente com os respectivos critérios de êxito.  

Chegava, então o dia de dar a primeira aula, aquele nervoso miudinho e 

ansiedade estava cada vez mais à flor da pele, uma vez que seria a primeira 

vez em que leccionaria neste contexto onde eu desempenhava mesmo o papel 

de professor.  
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Nos primeiros tempos, passei por fases de muita pressão, medo e 

alguma insegurança, isto porque este era um mundo completamente novo e 

muito distanciado da minha pequena passagem pela escola enquanto 

professora aquando da leccionação de aulas nas Didácticas específicas do 1º 

ano de Mestrado. Isto porque deparei-me com uma turma, com 22 alunos onde 

fiquei responsável por conduzir todo o seu processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação à disciplina de Educação Física propriamente dita, a Escola 

Secundária de Valongo reúne boas condições de trabalho, com o todo o 

material (desportivo e não desportivo) necessário para o bom desenrolar das 

aulas, apesar de nem todo o material se encontrar em bom estado.  

As condições espaciais não são as desejáveis uma vez que por cada 90 

minutos, existem quatro turmas em actividade simultânea, três no espaço 

interior e uma no espaço exterior. Apesar dessa situação, uma vez que iniciei a 

minha prática lectiva com o Voleibol, a capacidade de organizar a turma pelo 

espaço ficou facilitada. Já no espaço exterior, foram retiradas no inicio do ano 4 

tabelas de Basquetebol e uma baliza por condições de segurança. A falta 

desde material condicionou muito a leccionação das primeiras aulas de 

Basquetebol no exterior, uma vez que o espaço ficou reduzido a apenas um 

campo, o que levou a que os tempos de espera dos alunos aumentassem e o 

tempo de prática reduzisse. Assim, numa tentativa de reduzir estes tempos de 

espera, optei pela realização de trabalho paralelo à realização do jogo, 

colocando os alunos em funções pedagógicas tais como de árbitros, 

questionando regularmente os alunos sobre o porquê das suas decisões e 

colocando os alunos a realizar trabalho de força ao nível superior, médio e 

inferior, bem como algum trabalho de flexibilidade específica para a modalidade 

a leccionar, com o sentido de melhorar e sua qualidade de vida e incutir a 

importância de realização deste tipo de trabalho mesmo fora da escola. Assim, 

esta nova realidade foi muito importante para mim, na medida em que testou a 

minha capacidade de organização e improvisação para solucionar os 

problemas existentes. Apesar das minhas preocupações com a organização, 

devo admitir que, sem a colaboração dos alunos, seria muito difícil leccionar 

eficazmente num espaço tão limitado. 
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4.2 - O planeamento e a evolução enquanto professora 
 

Numa fase inicial da realização do meu estágio profissional, onde tudo 

era novo, onde as preocupações eram muitas, senti-me invadida por uma 

elevada quantidade de informação acerca de aspectos importantes a ter em 

conta, que me inundaram de incertezas e de medo de falhar. Deparei-me com 

duas possíveis saídas: ou “afogava-me” nos meus medos e incertezas e o 

falhanço seria dado como certo, ou arregaçava as mangas e colocava mãos à 

obra na procura de soluções para as minhas dúvidas e colocava o erro não 

como algo negativo mas sim como um sinal de evolução do meu 

desenvolvimento enquanto professora. 

As muitas horas passadas e o consequente conhecimento adquirido a 

planear, a realizar, a avaliar e a reflectir sobre o processo ensino - 

aprendizagem foram, os principais factores responsáveis pela melhoria 

qualitativa das minhas aulas e pelo meu desenvolvimento profissional. 

 

4.2.1 - O Planeamento: as dificuldades iniciais 

 

No que respeita à Planificação, a realização dos MEC´s (Anexo nº 1), 

das Unidades Didácticas (Anexo nº 2), do Planeamento Anual Anexo nº 3, e 

dos planos de aula propriamente ditos foram um desafio constante ao longo do 

ano. A escolha de exercícios adequados ao nível de aprendizagem dos alunos 

e às características da própria turma, nem sempre foi fácil.  

Após uma fase inicial em que não conhecia muito bem as reais 

capacidades dos alunos, apercebi-me que a turma apesar de bastante 

heterogénea, possui grandes potencialidades ao nível social. Isto porque 

verifiquei que os alunos com mais facilidade auxiliam os alunos com mais 

dificuldade, não prejudicando a sua evolução. Por esta razão, no inicio Unidade 

didáctica de Voleibol, optei pela organização da turma por grupos 

heterogéneos e ao verificar que quer os que apresentavam mais 

aptidão/disponibilidade motora, quer os alunos com menor aptidão estavam a 

evoluir, prolonguei esta decisão até ao final do Unidade Didáctica.  
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Na Unidade Didáctica de Basquetebol e Andebol, optei por realizar 

tarefas em que a turma estivesse, igualmente, organizada de forma 

heterogénea (nos exercícios mais analíticos) e tarefas onde havia diferenciação 

por níveis (nos jogos reduzidos), esta opção justifica-se pelo facto de a 

diferença dos níveis da turma nesta modalidade ser bastante acentuada de uns 

alunos para os outros. Assim, tentei que houvesse um equilíbrio ao manter o 

espírito de entreajuda entre os alunos mas ao mesmo tempo criei um certo 

clima de competitividade para não desmotivar quer os alunos com mais 

facilidades quer os que possuíam mais dificuldades. 

 As Unidades didácticas, sofreram, ainda no 1º Período, uma evolução 

uma vez que, dentro da cultura desportiva, introduzi um item que se refere às 

regras e sinalética a abordar nas aulas, consoante os restantes conteúdos a 

leccionar. Isto porque é importante, os alunos, não só saberem executar 

correctamente as habilidades motoras, mas também respeitar as principais 

regras de cada modalidade. Nos aspectos psicossociais todas as componentes 

avaliativas estavam mencionadas, contudo, uma vez que verifiquei que desde o 

início a turma está num nível muito bom em termos psicossociais, não havendo 

comportamentos de indisciplina relevantes, havendo respeito, espírito de 

cooperação e de competitividade, autonomia, empenho e motivação, optei por 

não assinalar em que aula específica iria dar ênfase a estes conteúdos. Tal 

opção justifica-se pelo facto de caso verificasse alguma lacuna em algum 

destes conteúdos, a minha intervenção passaria a ter esse conteúdo em maior 

relevância. 

No segundo período, as modalidades a leccionar foram a Dança e o 

Andebol. No planeamento anual, optei leccionar primeiro a Dança, sendo que, 

quando as aulas se realizavam no exterior, leccionava o Andebol. 

 Uma vez que, na minha formação académica não obtive muitos 

conhecimentos acerca da modalidade de Dança, os medos e insegurança 

acerca deste conteúdo surgiram, o que me levou a pesquisar mais e estruturar 

da melhor forma os meus conhecimentos. Senti, por isso, que a minha 

capacidade de ultrapassar obstáculos foi posta à prova e esta foi mais uma 

prova superada, pelo que, no futuro, sinto-me capaz de abordar qualquer 

modalidade, independentemente de ter tido formação académica nela ou não, 
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já que com dedicação, empenho e estudo, tudo se consegue! Tal como refere 

Maria Mizukami (2005), “a formação do formador é um processo continuado de 

autoformação, envolvendo dimensões individuais, colectivas e organizacionais 

– desenvolvido em contextos e momentos diversificados e em diferentes 

comunidades de aprendizagem constituídas por outros formadores”. Assim 

além da capacidade de nos auto-formarmos, é necessário ter algum espírito 

crítico e abertura à inovação, com o intuído de aplicarmos esse conhecimento 

da forma mais adequada.  

Já em relação à modalidade do Andebol e Futebol, as dificuldades foram 

outras, uma vez que, apesar de o meu conhecimento acerca da modalidade ser 

bastante mais aprofundado, as condições espaciais aquando da sua 

leccionação no espaço interior (1/3 do pavilhão) e a inexistência de balizas no 

campo do espaço exterior, condicionaram um pouco estas aulas. Contudo 

estes aspectos foram contornados com a criação de balizas improvisadas com 

cones, e o processo de ensino - aprendizagem não foi afectado.  

Ao longo deste ano lectivo, as preocupações foram variando. Se 

inicialmente a minha preocupação tinha a ver com aspectos de organização e 

gestão do tempo de aula e controlo da turma. No segundo período, além das 

preocupações com a qualidade e pertinência do feedback, foram introduzidos 

os estilos de ensino como forma de melhorar a minha qualidade de 

intervenção.  

Na modalidade de dança as minhas preocupações iniciais centraram-se 

em realizar exercícios/dinâmicas de grupo, motivassem os alunos para a 

prática, bem como que “quebrassem o gelo”, com o objectivo de desinibir os 

alunos, anulando o medo de se exporem à frente dos colegas. Esta estratégia 

foi bem conseguida, e senti que os alunos ficaram totalmente envolvidos na 

prática da modalidade. O estilo de ensino que prevaleceu foi a Avaliação 

Recíproca, onde os alunos tiveram a liberdade para trabalhar em grupo e 

construir uma coreografia de grupo totalmente criada por eles, bem como 

realizar uma coreografia para toda a turma proposta por mim. A sua 

envolvência foi tal que na aula de Avaliação Sumativa, para minha surpresa, e 

por sua livre e espontânea vontade, toda a turma se apresentou na aula vestida 



Capítulo 4 - Realização da Prática Profissional 

 

- 33 - 
 

de acordo com as coreografias a apresentar e com elevado nível motivacional, 

mesmo sabendo que, nesta aula estavam a ser filmados. 

Outro aspecto que julgo ser importante realçar, tem a ver com o facto de 

o plano de aula ter sofrido algumas alterações ao longo do ano. Assim sendo 

do plano de aula inicialmente proposto, constavam os seguintes itens Anexo nº 

4: Nome do professor; Aula nº_; Sessão_de_; Ano e turma; Data; Hora; Local; 

Espaço; Nº de alunos; Material; Unidade Didáctica; Função Didáctica e 

Objectivo Específico; Conteúdos/ Objectivos Situações de Ensino – 

Aprendizagem/ Organização Didáctico – Metodológica/Esquema e Critérios de 

Êxito. 

 Ao plano de aula foram acrescentados itens como Anexo nº 5: o 

sumário de acordo com o objectivo específico da aula; as faltas, dispensas e 

atrasos para haver um controlo mais fácil da assiduidade dos alunos a hora 

exacta do inicio e final da aula bem como de cada uma das tarefas de 

aprendizagem, para um controlo mais facilitado do tempo quer para quem 

observa quer para que leccionada a aula; uma legenda para clarificar os 

esquemas apresentados; as Componentes críticas consoante as necessidades 

específicas dos alunos e por fim os Estilos de Ensino, com o intuito de clarificar 

e levar a reflectir sobre qual seria o Estilo de Ensino mais adequado àquela 

modalidade; àquela turma, àquela aula; àquela tarefa de aprendizagem em 

específico. Além do plano de aula, construí um complemento (power-point) 

onde indicava as condições de realização, critérios de êxito, bem como 

componentes críticas das habilidades motoras e erros mais comuns associados 

às componentes críticas. Todos estes itens eram numerados, sendo que no 

plano de aula constavam apenas os números correspondentes aos itens 

descritos nos power-points (Anexo nº6). 

Além desta evolução do plano de aula, bem como das Unidades 

Didácticas, os MEC´s, sofreram, também, uma grande evolução, 

principalmente no módulo 1 e no módulo 7. No módulo 1, ficou decidido, após 

as primeiras reuniões, que toda a caracterização da modalidade ficaria 

condensada no diagrama da modalidade, de modo a sintetizar e a tornar mais 

clara toda a informação. 
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Com o intuito de “adequar as exigências da aprendizagem `capacidade 

de resposta dos praticantes” (Rink, J. 1993), estabeleci prioridades nos 

conteúdos de aprendizagem e estruturei-os, conferindo-lhes determinada 

lógica, sequenciando-os criteriosamente. Assim, no módulo 7, além da 

colocação das tarefas de aprendizagem, optei por indicar, para cada tarefa, um 

item que caracterizava essa mesma tarefa de progressão, refinamento ou 

aplicação.  

Senti que a minha capacidade de planear as aulas de acordo com o 

espaço disponível, com o nível dos alunos e com as dificuldades reveladas 

pelos mesmos, melhorou com o desenrolar do 2º e 3º Períodos. Para isso 

muito contribuíram as reflexões individuais e as reuniões com o professor 

cooperante e com o meu colega de estágio. Além destas reuniões, o Professor 

Cooperante, mais uma vez, manifestando a sua enorme disponibilidade para 

nos acompanhar em todo este processo, sugeriu a entrega de uma pasta 

semanal como todos os documentos realizados ao longo da semana, sendo 

que aquando da entrega da pasta seguinte, entregava a pasta anterior com 

todos os documentos corrigidos. 

Este constante acompanhamento pelo professor Cooperante, foi uma 

mais-valia para o meu desenvolvimento enquanto professora, uma vez que os 

constantes reparos e dicas, por ele, efectuados revelaram-se sempre como 

uma perspectiva de construção e enriquecimento profissional e não tanto como 

um factor desmotivador. 

 

4.2.2 - A transição entre o planeamento e a realização 

 
A minha primeira dificuldade revelou ser, desde logo, a forma como 

deveria combater a insegurança sentida na fase inicial. Efectivamente, o facto 

de ter de reajustar, regularmente, ou até mesmo alterar por completo a minha 

planificação, fizeram-me compreender rapidamente que o plano de aula é um 

documento essencial, mas flexível. E a minha capacidade de adaptação face 

ao imprevisto seria colocada à prova.  

Tal como já foi explicado, a escola tem um sistema de rotatividade muito 

próprio, sendo que estão sempre três turmas em aula no pavilhão e uma no 
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campo exterior. Ora, principalmente na altura do Inverno, onde as condições 

atmosféricas nem sempre eram as mais favoráveis, tornava-se difícil planear as 

aulas quando o seu local era no espaço exterior. Como forma de superar esta 

dificuldade, tinha sempre uma aula teórica de reserva, caso estivesse a chover. 

Todas as dificuldades que me foram surgindo foram alvo de uma 

reflexão profunda acerca do problema, e ao identificá-lo, procurei auxílio quer 

no meu Professor Cooperante, quer em documentos que me pudessem dar 

diferentes perspectivas e estratégias para a solução dos problemas. 

Ao nível da realização, tal como já referi, senti desde logo uma empatia 

pela turma e apercebi-me que os alunos, de uma forma geral, gostam da 

disciplina (5 dos alunos querem seguir desporto no ensino superior) e 

apresentaram-se sempre empenhados e bem comportados, fazendo com que, 

desde o inicio, o controlo da turma nunca fosse problema.  

Assim, as minhas preocupações centraram-se na qualidade informação 

transmitida aos alunos para que vivenciassem as tarefas com sucesso. As 

dificuldades no processo de transferência do conhecimento do conteúdo para o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, adequando-o ao contexto e aos alunos 

da turma. Daqui, devo realçar a importância que o feedback tem em todo o 

processo de aquisição de conteúdos para os alunos. 

Segundo Correia (1986), o feedback pedagógico, sucede em geral, ao 

feedback obtido pelo aluno a partir da sua própria execução e precede, 

normalmente, a nova execução que aquele realiza. Desta forma, posso 

constatar que, na minha ainda curta experiência profissional enquanto 

professora, os alunos, por diversas vezes, não têm consciência acerca da sua 

performance nas habilidades motoras, pelo que, por vezes tornou-se difícil para 

mim, dar a entender a estes alunos a diferença entre a execução correcta 

(desejada) e o erro. Esta dificuldade tornou-se ainda mais evidente na 

modalidade de futebol, uma vez que ainda não possuía treino suficiente na 

observação principalmente dos aspectos tácticos. Aconteceu-me por diversas 

vezes, estar a observar o jogo 5x5, ter a percepção e a certeza de que algo 

estava a falhar na componente prática, mas o tempo para descobrir qual e o 

porquê do erro era demasiado extenso, pelo que o timming do feedback, por 

vezes já não era o correcto para intervir. Para superar esta situação, ao longo 
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da Unidade Didáctica fui-me apercebendo dos principais erros cometidos pela 

turma em geral e de alguns alunos em particular, e a qualidade e o timming da 

minha intervenção melhorou significativamente. Senti que os alunos, a partir do 

momento em treinei um pouco mais a minha observação, deram um salto 

evolutivo em termos tácticos e, consequentemente a técnica também melhorou. 

Esta situação corrobora com a afirmação de Rosado, A. & Mesquita, I. (2009), 

que referem que o desenvolvimento da técnica está explicitamente incluído no 

treino da táctica, sendo paralelamente esta que legitima e confere significado à 

aplicação das habilidades técnicas no jogo. Por estar de acordo com esta linha 

de pensamento destes autores, tomei por opção dar sequência na 

aprendizagem dos conteúdos do topo para a base, ou seja, partindo sempre do 

jogo e, a partir das situações-problema detectados, emitir primeiramente 

feedbacks correctivos e caso necessário passar mesmo para formas ainda 

mais simplificadas de jogo para que no caso de os alunos necessitarem de 

aprender o padrão base do movimento em questão. Aqui também é importante 

a clareza da informação transmitida quer no feedback quer no momento da 

instrução/demonstração. 

Sendo a escola preocupada com as inovações tecnológicas, tive, nas 

aulas dadas no espaço interior, um projector sempre disponível, que utilizei 

como meio de transmissão da informação para os alunos. Para uma melhor e 

mais perceptível explicitação da tarefa e dos critérios de êxito da mesma recorri 

a estes meios audiovisuais e cinestésicos, projectando, na parede, vídeos e 

imagens com informações que considera úteis Anexo nº 6. 

Passada esta fase, surgia outra dificuldade, talvez a maior: saber 

quando e como intervir para melhorar a acção dos alunos. Aqui a qualidade do 

feedback e pertinência revela-se fulcral. Este é um aspecto que só se adquire 

com a continuidade do trabalho e com desenvolvimento da experiência 

profissional em contexto escolar. Para tal, recorri à realização de power-points, 

aula após aula, bem como à pesquisa de vídeos e imagens como meios 

auxiliares à aprendizagem que ajudaram em muito a forma como estruturei as 

tarefas. Nos power-points, coloquei, de uma forma muito sistematizada, o 

esquema do exercício, as condições de realização e, além das componentes 

críticas globais dos exercícios, coloquei, igualmente, as componentes críticas 
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de cada gesto técnico, bem como os respectivos erros mais comuns, 

numerando-os e colocando apenas esses números no plano de aula. À medida 

que os alunos estavam a evoluir, as componentes críticas formam sendo 

seleccionadas de acordo com o nível da turma, destacando sempre uma ou 

duas componentes nas quais os alunos deveriam dar especial atenção em 

função dos objectivos específicos da aula. Assim, estas apresentações 

funcionam como anexo ao plano de aula, com o intuito de sistematizar da 

minha forma de exposição da matéria de ensino e os aspectos fulcrais onde 

deveria intervir ao nível do feedback. 

 

4.2.3 – Educação Para Todos? 

 
Será obrigatório educar toda a gente do mesmo modo ou devem existir 

diferentes tipos de educação adaptados a cada realidade e a cada indivíduo? 

 

Aquando a realização deste Estágio Pedagógico, senti a necessidade de 

investigar um pouco mais acerca do conceito educação e o qual a melhor 

forma de dar o meu contributo para a comunidade enquanto professora numa 

escola. Lembrei-me da realização de um trabalho no âmbito da disciplina 

Desenvolvimento Curricular, onde o tema tratado estava relacionado com o 

livro “ O valor de Educar” de Fernando Savater. Este autor levanta diversas 

interrogações acerca desta temática, algumas delas num tom de ironia que faz 

transparecer um pouco da sua revolta para com esta situação actual vivida pela 

educação. Lembrei-me, igualmente que ao longo deste mestrado em ensino, as 

diferentes Unidades Curriculares apontaram sempre este como um dos temas 

mais debatidos, o que me leva a reflectir sobre o que é afinal a Educação para 

todos. 

A unidade curricular de Desenvolvimento Curricular fala-nos a um nível 

mais macro, sobre a forma como o currículo vai afectar a educação de uma 

escola. A um nível meso, temos a unidade curricular Gestão e Cultura 

Organizacional da Escola, que faz como que a ponte entre o sistema politico 

educativo e os órgãos de gestão da escola. A unidade curricular de 

Profissionalidade Pedagógica que confere as características e competências 
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que um professor deve possuir para exercer uma profissão que pressuponha 

uma equidade na educação. E por fim, a unidade curricular Psicologia da 

Educação traz-nos exemplos práticos sobre como lidar com esta diversidade 

existente nas escolas. 

Na unidade curricular de desenvolvimento curricular, verificamos que há 

diferentes fases do desenvolvimento de um currículo, sendo que há um 

currículo prescrito (a nível nacional), um apresentado (aos professores), um 

programado (onde a escola adapta o prescrito ao seu próprio contexto), um 

planificado (que cada professor realiza para cada turma), um real (que com 

base no anterior é adaptado ao contexto real da aula) e por fim o avaliado (por 

exemplo através dos exames nacionais e com base no currículo inicialmente 

prescrito). Este último não tem em conta o contexto de cada indivíduo pois é 

feita uma avaliação a nível nacional na qual só interessa a avaliação 

quantitativa dos resultados da educação, o que na minha opinião é errado. Daí 

aparecem as noções de Projecto Educativo Escola (que define as politicas 

educativas da instituição apontando para “perfis de mudança” com uma 

finalidade comum), Projecto Curricular Escola (que se define como um conjunto 

de decisões articuladas, partilhadas pela equipa docente de uma escola, com o 

objectivo de dotar uma maior coerência na sua actuação, concretizando as 

orientações curriculares de âmbito nacional em propostas globais de 

intervenção adequadas a um contexto específico) e por fim o Projecto 

Curricular Turma (que é adequado ao grupo concreto dos alunos da turma, 

com a “consubstanciação da diferenciação pedagógica”, realizada pelo 

Conselho de Turma que, para isso, fará a “caracterização da turma” e a 

avaliação das situações de aprendizagens adquiridas. 

A minha realidade vivida enquanto professora, pela primeira vez numa 

escola, fez-me reflectir bastante acerca desta necessidade de adaptação dos 

vários currículos, uma vez que, o currículo nacional dá alguma flexibilidade à 

escola para adaptar os conteúdos a leccionar, consoante as necessidades 

reais da escola em questão. Apesar de haverem as modalidades ditas 

obrigatórias, às quais a escola tem, obrigatoriamente de ter materiais para a 

actividade, existem outras modalidades que são de opção para o Grupo de 

Educação Física ou para o professor, no caso da minha escola, foi o Grupo de 
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Educação Física que se reuniu e decidiu que, no meu caso, no 12ºano, se 

leccionasse a disciplina de Dança Educativa. A um nível mais micro, apesar de 

as modalidades estarem estipuladas para serem cumpridas por cada período, 

tinha liberdade para escolher, nos períodos em que tinha duas modalidades 

para leccionar, qual a ordem mais coerente a dar seguimento a estas 

modalidades dentro do planeamento anual. Assim, por exemplo no primeiro 

período, tive dificuldade em escolher a primeira modalidade a leccionar dado o 

meu completo desconhecimento pela turma. Desta forma, a minha opção 

baseou-se nas condições climatéricas, uma vez que o Voleibol é uma 

modalidade para leccionar em pavilhão, e como nos meses de Dezembro e 

Janeiro é Inverno, tornava-se desagradável praticar a modalidade no espaço 

exterior e com temperaturas mais baixas. Já o Basquetebol é um desporto que 

implica mais movimento, pelo que não é tão desagradável praticar em 

condições climatéricas desfavoráveis. No que concerne à adaptação dos 

conteúdos programados a nível nacional, procedi igualmente a algumas 

adaptações, por exemplo no Basquetebol, apesar de o jogo 5x5 ser um 

conteúdo que consta no programa nacional de Educação Física do 12º ano, 

este conteúdo não foi abordado devido ao facto de as alunos ainda não terem 

adquirido os conteúdos técnico-tácticos básicos em anos anteriores. Desta 

forma, a turma apenas chegou à situação de jogo formal 3x3. Este é apenas 

um dos muitos exemplos nos quais adaptei o currículo à minha realidade, à 

realidade da minha turma e dos meus alunos. 

Por estas razões, escola deve por isso, “repensar o currículo prescrito a 

nível nacional, de forma a incorporar as situações locais e sustentar-se em 

processos que o tornem significativo para aqueles que o vão viver” (Leite, 

2001). 

De uma forma muito resumida, a unidade curricular Gestão e Cultura 

Organizacional da Escola tenta dar-nos a visão da escola como agência de 

mediação de diferentes racionalidades culturais, ou seja, a escola é vista como 

um “entreposto cultural”. A sua função é, por isso, educar tendo em conta as 

características culturais, étnicas, e até mesmo tendo em conta o género do 

indivíduo.  
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Com base nisto verifica-se que a educação não pode ser igual para 

todos, há, portanto, a necessidade de flexibilizar o currículo e adapta-lo aos 

contextos da escola e consequentemente ao contexto real da turma e de cada 

aluno lá existente. Esta noção de flexibilizar o currículo advém de diversas 

pressões que são exercidas no currículo, desde as pressões das forças 

políticas a nível nacional, às pressões do contexto da escola seja a nível 

histórico, cultural, social, religioso etc. Na minha realidade enquanto 

professora, senti algumas dificuldades inicialmente em dentro do mesmo plano 

de aula, adapta-lo às necessidades de cada um dos 22 alunos da turma. O 

primeiro passo dado neste sentido foi a inclusão de variáveis de execução 

dentro das tarefas de aprendizagem. Posteriormente, após uma análise mais 

aprofundada da turma nas suas competências psicossociais, apercebi-me de 

que não fazia sentido separa-los por níveis, uma vez que, após o primeiro 

período com a turma organizada por grupos heterogéneos, todos os alunos 

evoluíram bastante e o clima das aulas era sempre bastante positivo e com 

muito empenho quer dos que tinham mais dificuldades com o objectivo de 

progredir o mais rapidamente, quer dos alunos que estavam num nível mais 

avançado, pois, ao colocar variáveis de execução com maior dificuldade, o 

elevado grau de empenhamento na tarefa estava assegurado, ao mesmo 

tempo que tinham a preocupação de auxiliar os colegas do grupo que tinham 

mais dificuldades. No segundo período com a modalidade Dança, ficou 

comprovada que a minha decisão da organização da turma por grupos 

heterogéneos foi a que trouxe maior taxa de êxito para os alunos uma vez que, 

toda a turma deu um enorme salto evolutivo, sendo que este salto tornou-se 

mais evidente por esta ser a primeira vez em que os alunos estiveram em 

contacto com a modalidade. Já no futebol, onde a discrepância de níveis, 

principalmente entre rapazes e raparigas era mais acentuada, tive algumas 

dificuldades em manter as meninas a jogar, uma vez que para os rapazes da 

turma esta modalidade era a “tal modalidade à parte onde só interessa marcar 

golo após fazer muitas fintas”, tal como referiu um dos alunos numa das aulas 

leccionadas. Como resposta a este problema, tive a necessidade de intervir de 

forma a demonstrar a estes alunos que não chega ser apenas bom praticante 

de futebol, para ser um excelente praticante da modalidade era necessário ter 
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espírito de equipa e adquirir alguma cultura desportiva táctica onde só com o 

espírito de partilha é que os objectivos pretendidos eram alcançados. E assim 

foi, coloquei, inicialmente, alguns constrangimentos ao jogo, tais como proibir o 

desarme aos alunos com mais dificuldades, a obrigatoriedade de a bola passar 

por todos os elementos da equipa para o golo ser validado, a permissão de três 

toques na bola no máximo para levar os alunos a passarem mais a bola e 

evitar o individualismos, levando-os a perceber que a qualidade de jogo 

aumentava muito mais caso o jogo fosse realizado em equipa. À medida que o 

espírito de equipa ficava mais evidente, fui retirando estes constrangimentos e 

o resultado final foi bastante positivo, uma vez que, apesar de a evolução das 

raparigas não ser a desejada, pelo menos consegui incutir um maior gosto pela 

prática de futebol, o que já é uma vitória para mim, se pensarmos que no inicio 

do 3º período estas meninas estavam em pânico por saberem que o período 

era exclusivamente dedicado ao futebol. 

Aprofundando um pouco mais o tema sobre a diferenciação dos alunos 

nas escola face ao género, devo referir que há ainda pouca atenção dada á 

constatação de que há realmente diferenças entre sexos e por isso a educação 

deve ser diferenciada. O tratamento dado a estes alunos deve ser realmente 

desigual mas no sentido de haver uma maior equidade e não no sentido de 

descriminar o outro. E isto deve ser também transportado para alunos com 

diferente grau de habilidade para determinada área bem como para alunos 

portadores de algum tipo de deficiência. A escola adquire assim uma função 

social importantíssima que integra crianças e jovens provenientes de diferentes 

realidades incutindo-lhes sobretudo a ideia de aprender a viver com a diferença 

dos outros, sendo que o professor desempenha aí um papel fulcral em todo 

este processo. 

Na unidade curricular de profissionalidade pedagógica abordou-se por 

diversas vezes o professor como um “prático reflexivo” que deve ter uma 

enorme capacidade de adaptação e criatividade entre outras características, de 

modo a exercer com eficácia e êxito a sua profissão. Falamos assim na 

educação como um processo de socialização e integração no sentido que o 

professor deve prestar atenção à capacidade de entender os motivos, as 

concepções e objectivos de acção dos educandos e agir em conformidade. 
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Surge assim a Educação como um “projecto antropológico” onde se verifica 

efectivamente a pedagogia de valorização do aluno como um indivíduo único. 

Esta valorização do sujeito diz-nos portanto que “o cerne da educação deve ser 

a pessoa” mas que a escola fica sistematicamente indiferente á diferença (o 

que é errado). Numa escola onde todos os alunos são diferentes, como é óbvio 

a educação deveria ser diferenciada! Deve, por isso existir um tratamento 

desigual de acordo com as suas necessidades e motivações defendendo por 

isso o princípio da equidade na educação. 

Como já é sabido, vivemos numa sociedade cada vez mais heterogénea 

e por isso a educação deve ter em atenção este aspecto construindo um 

“conjunto de estratégias organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível 

do sistema, de escola e de turma, cujo objectivo é promover a compreensão e 

a tolerância entre indivíduos de origens étnicas diversas, através da mudança 

de percepções e atitudes, com base em programas curriculares que expressem 

a diversidade de culturas e de estilos de vida”. A educação multicultural passa 

então por uma diversidade de processos com vão desde a organização do 

sistema político educativo, passando pelo sistema de organização escolar á 

própria actuação do professor em contexto de sala de aula. Outro ponto de 

reflexão será então pensar sobre como deve actuar o professor face a esta 

heterogeneidade social? Penso que deve haver uma alteração ao nível da 

formação de professores que promova a capacidade destes intervirem em 

contextos novos e actuais face a esta multiculturalidade existente nas escolas, 

diagnosticando os problemas, reflectindo e investigando de forma a tomarem 

as decisões mais coerentes e a promoverem a já dita equidade na educação. 

Por fim, na unidade curricular de Psicologia da Educação, fui também 

alertada para a necessidade do professor possuir características que permitam 

construir esta dita equidade na educação. O que mais me marcou foi o módulo 

relacionado com as Necessidades Educativas Especiais (NEE´S). Neste 

contexto, surge então a “Escola Inclusiva” que deve combater a 

estigmatização, evitando estereótipos e consequentemente o preconceito e 

descriminação. Neste sentido, considero que a Educação Física é também um 

meio privilegiado de inclusão social. Apesar de não me ter confrontado com a 

realidade de ter um aluno com NEE’S, a minha formação académica deu-me 
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muitas ferramentas para poder reflectir e agir de forma adequada e competente 

face a esta realidade tendo sempre em ênfase a inclusão destes alunos, quer 

na turma, quer na escola, quer na sociedade.  

O papel do professor é portanto promover atitudes positivas, por parte 

da turma em geral em relação aos alunos ditos “especiais”. Numa situação real 

de aula, na presença de um aluno com NEE´s, realizaria o diagnóstico da 

situação, observando esse dito aluno e a respectiva turma. Seguidamente, 

organizaria a minha intervenção no sentido de articular os conteúdos e incluir o 

aluno nas actividades que a turma está a realizar. Contudo, o tratamento deve 

ser diferenciado de acordo com a sua especificidade. Assim, devemos, 

procurar ser flexíveis, criativos, afectivos e sobretudo sermos capazes de gerir 

e adaptar as nossas aulas a todos os alunos que delas usufruem. 

Gostaria também de referir que, na tentativa de responder a esta 

questão, recorri também a um livro denominado por “ Pedagogia da autonomia” 

do professor Paulo Freire que relata propostas de práticas pedagógicas 

necessárias á educação como forma de proporcionar a autonomia dos 

educandos respeitando a sua cultura, o seu conhecimento empírico e a sua 

forma de entender o mundo que o rodeia. Como aspecto principal da sua 

abordagem pedagógica, constata que “formar” é muito mais que treinar o 

educando no desempenho das tarefas. Chama a atenção dos educadores 

formados ou em formação à responsabilidade ética, elucidando-os na arte de 

conduzir os seres à reflexão crítica das suas realidades. Destaca valores como 

simplicidade, humanitarismo, esperança e bom senso: aspectos distantes da 

sociedade actual, onde o capitalismo impera conduzindo as massas ao 

consumismo desenfreado e a alienação colectiva pelos meios de comunicação. 

O abandono educacional vivenciado nas nossas escolas, prende-as a tácticas 

de ensino ultrapassadas e desconexas. Estas afirmações vêm ao encontro do 

que tem vindo a ser dito ao longo deste relatório, quando referi que o professor 

deve manter-se constantemente actualizado face aos avanços da tecnologia, 

quer aos avanços científicos, principalmente no que respeita ao mundo que 

envolve a Educação Física. Só assim é que é possível dar resposta À evolução 

e proporcionar aprendizagens significativas e actualizadas aos nossos alunos. 

Foi isto que procurei fazer ao longo do meu estágio profissional, proporcionar 
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aprendizagens significativas e transmitir valores que, facilmente, possam ser 

transportadas para o seio da nossa sociedade. O conceito “Educação para 

todos” é isso mesmo, fomentar uma cultura inclusiva nas aulas de Educação 

Física, que seja facilmente transportado para o seio da escola e, 

consequentemente, para o seio da comunidade que a envolve.   

Esta obra é, por isso, imprescindível à condução do corpo discente em 

prol de uma sociedade mais justa e que promova valores como a equidade; a 

formação crítica de professores que, além de educar, estarão 

consciencializando e orientando os futuros cidadãos tendo sempre em conta a 

sua individualidade. Acho por isso pertinente mencionar esta belíssima obra 

pois resume um pouco do que fui referindo ao longo desta reflexão. 

A educação nunca deve ser dada da mesma forma para todos os 

alunos, uma vez que há uma enorme diversidade cultural que se deve ter em 

conta em todo o processo de ensino-aprendizagem. É também de realçar que 

alunos que possam ser da mesma cultura ou até mesmo religião, também são 

diferentes na sua essência uns dos outros pois possuem diferentes 

capacidades e habilidades que promovem por isso diferentes tipos de 

aprendizagem. No caso concreto da minha turma, senti esta heterogeneidade 

essencialmente ao nível das diferentes personalidades de cada um dos alunos. 

Uns necessitavam de maior atenção para se manterem motivados, outros 

apenas necessitavam de sentir que tinham o meu apoio, ao verificarem que, 

por diversas vezes eu os estava a observar, e outros, simplesmente devido ao 

enorme gosto pela disciplina, bastava estarem em actividade para se 

empenharem com afinco nas aulas. Outro factor que influenciou a motivação 

dos alunos tinha a ver com a modalidade em questão. Aqui surgiu uma grande 

dificuldade para mim que teve a ver com a necessidade de motivar os rapazes 

para a modalidade de Dança e motivar as raparigas para a modalidade de 

Futebol. Falo desta forma pois, na sua globalidade as raparigas da turma não 

gostam de Futebol e os rapazes pensavam não gostar de Dança. No caso dos 

rapazes, para vencer esta dificuldade utilizei o factor novidade a meu favor. Isto 

porque nunca nenhum rapaz da turma havia experimentado dança, muito 

menos em contexto escolar. Desta forma, as dinâmicas de grupo e as músicas 

actuais e animadas utilizadas na parte inicial da aula desinibiram os alunos e 
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promoveram a motivação para a aula. No caso das raparigas em relação ao 

Futebol a situação foi um pouco mais complicada dado que já não tinha o factor 

novidade e os preconceitos em relação à modalidade estavam bem enraizados. 

Optei por nunca as separar dos rapazes em situação de jogo (tal como não o 

fiz na Dança), onde incutia critérios de êxito para os rapazes com maior aptidão 

no sentido de eles próprios evoluírem ao terem de aumentar a precisão do 

passe por exemplo, obrigando-os a menos a força aplicada ao passe e colocar 

o mesmo exactamente no local onde estava a colega, desta forma o aluno com 

maior aptidão estava, igualmente a evoluir. Além disso o espírito de 

cooperação da turma jogou um meu favor, o que levou a que no final da 

Unidade Didáctica todos tivessem evoluído. 

Por tudo isto, cabe ao sistema politico, à escola e ao professor mais 

especificamente promover esta equidade no ensino sabendo adaptar o 

currículo e os respectivos programas da disciplina á sua respectiva turma e 

consequentemente a cada um desses alunos que a compõem. Eu dei o meu 

contributo, resta saber qual o papel dos restantes órgãos organizativos 

docentes e não docentes na construção de uma educação com equidade e que 

integre todos os alunos com o objectivo de não só promover uma elevada 

performance na disciplina, mas também fazer transportar valores e conceitos 

psicossociais como o aceitar a diferença, o espírito de entreajuda, o ajudar o 

próximo, para sociedade onde a escola está inserida. 

O ensino deve então procurar não só a construção do “saber-fazer”, mas 

também do “saber-ser” não se limitando a uma mera transmissão de 

conhecimentos que se não forem devidamente contextualizados ficarão 

desprovidos de significado. 

 

4.2.4 – A Plataforma Moodle: um meio auxiliar pedagógico de 

eleição 
 

Uma das mais-valias que me foi dada a conhecer na concretização do 

Estágio Profissional, teve a ver com o aprender a trabalhar na plataforma 

moodle online da Escola Secundária de Valongo. Aqui, além de escrever os 

sumários (Anexo nº 7), realizei, o meu Portefólio Digital (Anexo nº 8) e  o 
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Portefólio do Núcleo de Estágio (Anexo nº 9). Além destas actividades 

desenvolvidas utilizei, também, esta plataforma para publicação de 

documentos do Projecto Curricular de Turma (PCT) (Anexo nº 10) e como meio 

de transmissão e trabalho realizado paralelamente às aulas de Educação 

Física através da página de alunos na plataforma moodle (Anexo nº 11). Aqui, 

no portefólio digital e na página de alunos, tínhamos um calendário onde 

agendávamos toda a nossa actividade ao longo do ano lectivo. (Anexo nº 12) 

Algumas das actividades estavam apenas visíveis para os professores 

estagiários e Professor Cooperante (portefólio digital) e outras estavam visíveis 

a todos os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem. Esta foi uma 

forma muito simples encontrada para organizarmos e gerirmos o nosso tempo 

para que nada falhasse. 

 Na disciplina dos alunos, foi colocada toda a informação importante 

sobre cada modalidade, e quinzenalmente, o núcleo colocava e alterava a 

imagem e frase de apresentação com o objectivo de motivar os alunos a visitar 

a página. Além de colocar a informação necessária a cada uma das 

modalidades, os alunos tiveram a possibilidade de consultar todo o material 

colocado na plataforma, pelos estagiários dos anos lectivos anteriores (Anexo 

nº 13), o que leva a um processo de aprendizagem mais enriquecido dada a 

quantidade de informação fornecida aos alunos. 

Nesta página também constava um fórum de notícias e dúvidas aberto a 

todos os alunos inscritos. 

O trabalho e o teste teórico, itens que, também fazem parte dos critérios 

de avaliação dos alunos, foram igualmente realizados e enviados através da 

plataforma moodle. 

 Em relação ao trabalho teórico, o núcleo, em conformidade, optou por 

dividi-lo em seis etapas com diferentes datas sendo que a última consistiu na 

apresentação do trabalho à turma. Julgo que esta foi uma boa forma de 

organização da avaliação, uma vez que, assim os alunos não se limitam a fazer 

o trabalho na “última” semana antes da apresentação, “obrigando-os” a 

fazerem-no com tempo e a percepcionarem como um trabalho deve ser feito. 

Desta forma, ao mesmo tempo que estão a construir, estão a aprender como 

se deve fazer. 
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4.3 - Entre a avaliação e a classificação 
 

Relativamente à avaliação do ensino, os critérios e os parâmetros de 

avaliação de cada modalidade são definidos e aprovados pelo Grupo de 

Educação Física da escola. Uma vez que ainda não estavam definidos para os 

diferentes níveis das atitudes e valores, o núcleo tentou dar o seu contributo ao 

facultar a definição desses mesmos parâmetros nos diferentes níveis (Anexo nº 

14). Essa informação foi entregue ao Coordenador na última reunião do 

Departamento de Expressões do 1º período. 

 Os alunos foram alvo de Avaliações Diagnósticas iniciais para que fosse 

possível definir os níveis iniciais de desempenho dos mesmos e a consequente 

adaptação dos conteúdos programáticos à turma. No final de cada Unidade 

Didáctica, realizaram-se as Avaliações Finais com as respectivas grelhas e 

critérios de avaliação (Anexo nº15) que permitiram fazer um balanço de todo o 

processo de ensino-aprendizagem inerente à respectiva modalidade. Em 

relação a estas grelhas propostas pelo Grupo de Educação Física e aprovadas 

pelo Conselho Pedagógico da escola (Anexo nº 15), devo dizer que o núcleo 

optou por proceder a uma ligeira adaptação das mesmas no que respeita ao 

número de itens quantitativos para avaliar. Desta forma, nas grelhas originais 

estavam descriminados os níveis 1, 2 e 3 para avaliar cada componente 

avaliativo, o núcleo optou por colocar um valor intermédio entre os números 

inteiros, ficando descriminado os valores 1; 1,5; 2; 2,5;3, (Anexo nº16) para que 

houvesse uma base numérica maior para avaliar de forma mais equitativa os 

alunos.  

 No final de cada período procedia-se à avaliação final (Anexo nº17) 

tendo em conta todos os critérios e percentagens de avaliação aprovados pelo 

Grupo de Educação Física e, consequentemente, pelo conselho pedagógico. 

Neste nível, as maiores dificuldades foram sentidas nas primeiras Avaliações 

Diagnósticas, já que o conhecimento que tinha dos alunos era muito reduzido. 

No entanto, com o decorrer das aulas e com a reflexão do desempenho dos 

mesmos, começamos a conhecê-los e a identificar as suas principais 

dificuldades. Com esse maior conhecimento, pudemos fornecer informações 

mais precisas, o que levou certamente a maiores ganhos de aprendizagem.  
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Globalmente, a avaliação revelou-se uma tarefa muito mais complexa do 

que inicialmente previa dado que gerir aula após aula, o comportamento da 

turma e ao mesmo tempo focar-me individualmente em cada aluno (avaliação 

formativa) não foi tarefa fácil de desempenhar. Como estratégia para 

ultrapassar esta dificuldade aprendi muito ao observar as aulas dos meus 

colegas estagiários. Além disso, a auto-reflexão e a observação dos meus 

colegas das minhas aulas focando a atenção no meu posicionamento, 

deslocamento na sala de aula em relação aos meus alunos e qualidade da 

informação transmitida bem como a pertinência dos feedbacks, revelaram-se 

fundamentais para a minha evolução enquanto professora. 

Segundo Rosado & Mesquita (2009), a avaliação processo-produto 

possui características fundamentais a ter em conta no momento das 

correcções sistemáticas aos objectivos traçados. A minha prática pedagógica 

teve por base estes princípios nos quais enquadrei a avaliação dos alunos. São 

os seguintes: (1) Definição clara dos objectivos e conteúdos de ensino; (2) 

Focalização em matérias sequenciadas e estruturadas, sob a orientação do 

professor; (3) Ritmo nos episódios de instrução acompanhado de explicações 

claras acerca da matéria; (4) Criação de expectativas positivas para os alunos; 

(5) Tarefas orientadas e supervisionadas pelo professor; (6) Colocação de 

questões a um nível cognitivo baixo para possibilitar um número elevado de 

respostas correctas; (7) Feedbacks emitidos no imediato e academicamente 

orientados. As duas primeiras características foram postas em prática através 

da construção dos MEC´s onde a informação das modalidades foi estruturada e 

os objectivos definidos para a turma, após a avaliação diagnóstico. Os 

restantes itens serviram de apoio para uma prática pedagógica coerente, 

significativa e adaptada ao nível de aprendizagem dos alunos. 

A avaliação foi contínua decorrente da observação dos alunos em todas 

as aulas e culminou com um momento formal em que os alunos tiveram de 

aplicar todos os conhecimentos obtidos sabendo que estavam a ser, 

efectivamente, avaliados: Avaliação Sumativa. Assim, foram comparados os 

valores entre a Avaliação Diagnóstico e a Avaliação Sumativa com o objectivo 

de perceber se a aprendizagem, efectivamente, ocorreu. Esta avaliação 

constante revelou-se um ponto fulcral em todo este processo de ensino 
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aprendizagem uma vez que para haver um ensino com equidade é necessário 

saber adaptar o mesmo exercício e o mesmo conteúdo às necessidades de 

cada aluno sempre com o intuito de potenciar ao máximo as suas capacidades. 

Esta revelou-se, pois, uma grande dificuldade para mim, uma vez que a minha 

capacidade de observação ainda não está totalmente apurada, fruto da minha 

inexperiência neste âmbito. Apesar disso, já senti algumas evoluções, fruto das 

inúmeras indicações que o Professor Cooperante vai fornecendo ao longo das 

aulas. 

Outro item que faz parte dos Critérios de Avaliação, é o trabalho teórico, 

que este ano tem como tema aglutinador o “Ano Internacional das Florestas. 

Aqui, os alunos entregaram o trabalho escrito via plataforma moodle (Anexo Nº 

18) e realizaram uma apresentação desse mesmo trabalho à turma. O teste 

teórico, é outro item dos critérios de avaliação e foi, igualmente, realizado via 

plataforma moodle, o que facilitou em muito a avaliação neste âmbito, uma vez 

que, em termos ecológicos todos saímos favorecidos (não inclui gasto de 

papel) e em termos organizativos é muito mais cómodo (não há necessidade 

de procurar uma sala para a realização do teste). (Anexo nº 19) - teste 

plataforma moodle). 

Para finalizar, considero que a minha intervenção e reflexão constante 

sobre as aulas revelaram ser momentos de grande aprendizagem, quer 

profissional, quer pessoal. Através delas coloquei em prática os meus 

conhecimentos de acordo com o que acredito ser a melhor forma de leccionar. 

Através da minha acção na utilização de estratégias para melhorar a 

qualidade de ensino, da ponderação e adequação dos exercícios consoante o 

sucesso ou não dos alunos percebi que a acção do professor tem de ser 

constantemente adaptada e contextualizada a um determinado momento ou 

situação, e que só desse modo, podemos aspirar a práticas educativas 

relevantes para a aprendizagem dos alunos. 

Acompanhar dia após dia, aula após aula, este alunos fez-me clarificar 

que a função da avaliação sumativa não passa por classificar de forma 

inflexível e impessoal os alunos, trata-se sim de um processo constante, 

pessoal de observação, adaptação e controlo. De facto, é extremamente 

importante estar em constante avaliação ao longo do processo de ensino 
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aprendizagem, só assim é que poderemos obter um produto fruto de uma 

evolução controlada e pensada por parte do professor. No entanto, a avaliação 

sumativa é imprescindível pois permite uma avaliação mais formal, testando as 

capacidades dos alunos em momentos de maior tensão, constituindo, ao 

mesmo tempo, a última oportunidade para os alunos que ainda não 

conseguiram alcançar os objectivos definidos.  

Para finalizar esta temática, devo igualmente referir que todo o processo 

de avaliação foi sempre foi um processo aberto à discussão, desde que 

fundamentada, apesar de que, no meu caso, os alunos estiveram sempre de 

acordo com as classificações obtidas dado que todas as minhas opções 

estavam fundamentadas criteriosamente. 

É inegável a necessidade de inovarmos, não só ao longo da formação, 

mas na nossa carreira docente e a reflexão deve sempre acompanhar-nos 

nessa jornada, pois é através dela que nos vemos fora de nós e pensamos no 

que podemos e o que devemos fazer para alterar e / ou melhorar as nossas 

acções. Desta forma, devemos incentivar a procura constante da nossa 

verdadeira identidade pois se desaparecesse o mistério, desaparecia a graça e 

o encanto da vida, da nossa existência, e se não tivermos personalidade é 

muito pequena a influência que exercemos na sociedade. 

 

4.4 - A importância da Observação como forma de 

desenvolvimento profissional 

  

Esta experiência engloba não só a realização, mas também é importante 

observar intrinsecamente a nossa acção e reflectir sobre ela. Além disso, muito 

do que aprendemos é através da observação e, por esta razão é igualmente 

importante observar as acções do outro e reflectir sobre as mesmas, com o 

objectivo de melhorarmos a nossa qualidade de intervenção.  

Tal como refere Piasenta, J.(2002), a observação “não poderia reduzir-

se a uma combinação de procedimentos ou a uma recolha de receitas. Trata-

se de se “desespecializar”, de desestruturar as nossas percepções anteriores, 

de despertar a nossa intuição, de estimular a nossa imaginação, bem como de 

apelar às nossas faculdades de análise, de síntese, de classificação, etc.”. Por 
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esta razão, no início do ano lectivo, o professor cooperante sugeriu aos 

estagiários que observassem todas as aulas leccionadas pelo colega de 

estágio. Isso permitiu que, em cada aula, o professor desse informações muito 

importantes ao estagiário que estava a observar a aula do colega. Para tal, o 

núcleo construiu uma grelha para observação de aula (Anexo nº 20) e uma 

grelha de feedbacks (Anexo nº 21) com o respectivo glossário (Anexo nº 22). 

Estas grelhas foram de grande importância para a minha evolução, já que ao 

observar os erros cometidos pelo colega e as correcções do Professor 

Cooperante, tive a possibilidade de adequar as minhas acções.  

A grelha de observação de aula sofreu bastantes evoluções ao longo do 

ano, pelo que, tive treinar a minha observação de uma forma, inicialmente, 

selectiva. No primeiro momento os aspectos iniciais a ter em conta tinham a ver 

os comportamentos do professor relacionados com o controlo da turma bem 

como a reacção dos alunos às actividades e as interacções entre 

professor.alunos. No segundo momento foi dada maior ênfase à gestão quer 

do tempo de aula ao nível da Instrução, demonstração, feedback, organização 

e observação (criação de uma time-line na grelha de observação para fornecer 

feedback ao professor sobre este parâmetro) quer a gestão de recursos 

materiais e humanos na criação de rotinas organizativas que rentabilizassem o 

tempo de aula. No terceiro momento, não descurando os itens anteriores, o 

aspecto central a ter em conta teve a ver com a qualidade da intervenção ao 

nível das técnicas de instrução e correcção colocando os alunos como agentes 

de ensino centrais em todo o processo de ensino-aprendizagem. As técnicas 

de instrução englobam a apresentação da informação onde é transmitido o 

como e o que fazer. Ao nível da correcção, o feedback assume um papel 

preponderante como factor potenciador de aprendizagens significativas para os 

alunos na medida em que é transmitido aos alunos o como, quando e o porquê 

do que deve ser feito. O feedback é, portanto, “lugar-comum referenciar o 

feedback como uma mais-valia do professor no processo de interacção 

pedagógica (Carreiro da Costa, 1988). 

 No segundo período, recorri a uma nova forma de observação aquando 

da avaliação sumativa à Unidade Didáctica de Dança. Assim, os alunos foram 

filmados na realização das suas coreografias para que futuramente tanto eu 
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como professora, como os próprios alunos, pudéssemos efectuar uma auto-

análise e reflexão crítica acerca da sua prestação. Daqui, posso concluir que a 

utilização dos meios tecnológicos como meio de observação revelou ser uma 

mais-valia para avaliar com maior precisão toda a turma, o que corrobora com 

a opinião de Piasenta, J. (2002), que refere que o seu desejo é que “as 

instâncias educativas tomem consciência de que, no futuro, a formação 

cientifica também se possa adquirir com base em técnicas de experimentação, 

de organização, de documentação, etc.”.  

 

4.5 - A importância da compreensão dos estilos de ensino 

como forma de melhorar a acção pedagógica do professor. 

 

Tal como já foi referido, o Estágio Profissional entende-se como um 

projecto de formação progressivo e contínuo do estudante com a integração do 

conhecimento prático necessário ao professor, numa interpretação actual da 

relação teoria-prática.  

“Os diferentes desempenhos manifestados no exercício da regência de 

turmas de Educação Física apresentam quase sempre uma série de pontos em 

comum” (Faria Jr, 1987). 

Isto permitiu que algumas tentativas fossem feitas no sentido de 

determinar modelos de ensino que agrupassem certas características que 

definissem o estilo. Entretanto, a maior parte dessas tentativas tomou, como 

parâmetros, os componentes fundamentais da didáctica. Muitos trabalhos 

foram desenvolvidos neste âmbito, sendo que um dos mais congratulados 

neste campo é o do Espectro de Estilos de Ensino, idealizado por Mosston. 

Na realização da minha prática de ensino supervisionado, percebi com 

maior evidência que este processo de aquisição de conhecimentos práticos 

inerentes ao desenvolvimento profissional teria de se desenrolar de forma 

progressiva para que não houvesse nenhum colapso provocado pelo excesso 

de informação transmitida. Assim, como estratégia para vencer esta dificuldade 

optei pela estratégia de enumerar as prioridades dos fazeres com o auxílio do 

meu Professor Cooperante. Logo no primeiro período o Professor Cooperante 

abriu um pouco a página sobre a aplicação prática dos estilos de ensino, 
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contudo, uma vez que as preocupações iniciais eram tantas, optamos por 

aprofundar este tema no segundo período. Assim, este foi um novo item que foi 

adicionado ao nosso plano de aula. E como um professor deve estar em 

constante evolução e em constante processo de aquisição de conhecimento, 

pesquisei acerca deste tema e aprofundei o meu conhecimento em relação à 

teoria de Mosston e Ashworth. 

Esta teoria mostra-nos que, não um estilo puro no qual o professor 

possa basear a sua acção. Não há uma receita padronizada para o sucesso na 

aprendizagem. Existem sim um conjunto de estilos que podem ser aplicados 

tendo em conta as características do contexto que envolve o processo de 

ensino-aprendizagem. É portanto difícil encontrar a aplicação integral, pura, de 

um dos estilos enfatizados no espectro. 

Com base na Teoria dos Espectro dos Estilos de Ensino de Mosston e 

Ashworth (1990), um espectro constitui um continuum, que vai de um estilo de 

ensino por comando a um estilo baseado na resolução de problemas. Isto 

significa que é importante estarmos alerta para os diferentes estilos de ensino 

com o objectivo de melhorar a nossa qualidade de ensino. E porquê? Porque 

não existe um único estilo de ensino que sirva para leccionar todas as aulas, 

todas as modalidades, todas as turmas e até os diferentes alunos dentro da 

mesma turma. Os mesmos autores referem que um espectro de ensino (Figura 

nº 5) é representado com uma estrutura de modelos de ensino que tem por 

base os processos de tomada de decisão do professor e do aluno. Associado 

ao espectro, cada estilo de ensino tem uma estrutura particular no campo das 

decisões baseadas na relação pedagógica e no tipo de impacto produzido pelo 

próprio estilo de ensino, tal como explica a figura nº 5. 
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Figura nº V - Estrutura Teórica do Espectro dos Estilos de Ensino, Mosston e Ashworth (1994). 

  

O axioma é o primeiro conceito da figura 4 onde é estabelecido que um 

comportamento de ensino é uma cadeia de tomadas de decisão.  

A anatomia de um estilo consiste num conjunto de categorias de 

decisões que devem ter tomadas no processo de ensino – aprendizagem. 

Dentro da anatomia do estilo temos a sério pré-impacto que engloba todas as 

decisões que devem ser tomadas previamente ao estabelecimento da relação 

professor-aluno. O impacto corresponde ao momento das decisões relativas à 

avaliação da prestação durante a série impacto, ou seja, consiste na 

declaração das decisões que devem ser tomadas. O post-impacto corresponde 

às decisões tomadas como consequência da avaliação realizada durante a 

série impacto.  
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No campo do aluno é necessário referir quem toma as decisões, sendo 

que tanto o professor como o aluno podem fazê-lo, consoante o estilo de 

ensino em questão. Aqui, o grau de tomada de decisão pode variar deste o 

mínimo até ao máximo, em relação às categorias delineadas na Anatomia do 

estilo.  

O último conceito consiste na linha de pensamento de que, aplicando 

esta ideia de limites na Anatomia do estilo, é possível identificar e diferenciar os 

estilos específicos (A - J), sendo que o espectro identifica estes estilos e baliza 

as alternativas possíveis para os mesmos de forma a alcançar o êxito na 

aprendizagem. 

Os estilos de ensino, segundo Mosston e Ashworth (1994), dividem-se 

por dois agrupamentos e por letras ordenadas por ordem alfabética, sendo que 

o primeiro agrupamento (A a E: A - Estilo por Comando; B – Estilo por Tarefa; 

C – Avaliação Recíproca; D – Auto-avaliação; E – Estilo Inclusivo) acomoda as 

diferenças individuais do ensino, tendo em conta as bases do conhecimento 

dentro de cada área específica. Neste ponto do Espectro, existe uma linha 

invisível chamada de «limiar da Descoberta» (Barreira Cognitiva).  

No agrupamento de estilos de F a J (F – Descoberta Guiada; G – 

Divergente; H – Programa Individual; I – Iniciativa do Aluno; J – Auto-ensino), o 

Espectro situa-se a partir da linha invisível do «limiar da Descoberta». Estes 

estilos de ensino convidam o aluno superar-se a si próprio, indo além dos 

dados fornecidos, expressando ideias e sentimentos diversos, propondo e 

resolvendo problemas. Apelam sobretudo à criatividade e capacidade intuitiva e 

inventiva dos alunos. 

O quadro seguinte (Figura nº 6), apresenta um breve resumo sobre cada 

um destes estilos de ensino acima mencionados. 
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Resumo das Características de cada Estilo de Ensino 

A – A resposta a um estímulo é imediata; 
    – A prestação é precisa e imediata. 

B – O. aluno dispõe do tempo estipulado para realizar uma tarefa 
individualizada e privadamente; 
    – O professor dispõe de tempo para fornecer «feed-back» a todos, 
individual e privadamente. 

C – Os alunos recebem «feed-back» imediato; 
  – Os alunos trabalham em interacção com companheiro; 

    – Os alunos seguem os critérios para a prestação e para o «feed-back» 
indicados pelo professor; 
    – Os alunos desenvolvem «skills» de socialização. 

D – Os alunos fornecem «feed-back» a si próprios aplicando os critérios 
desenvolvidos pelo professor. 

E – É· indicada a mesma tarefa em diferentes graus de dificuldade; 
   – Os alunos decidem a sua colocação e participação em função do nível 
de dificuldade; 
   – Todos os alunos são incluídos na tarefa. 

F – O professor conduz sistematicamente o aluno para a descoberta de um 
determinado «padrão»: ainda não conhecido pelo aluno. 

G – Os alunos empenham-se na obtenção de respostas variadas 
(divergentes) para um mesmo problema; 
   – Não se pretende somente uma única resposta correcta. 

H – O professor indica o tema, o assunto; 
   – O aluno constrói as questões, procura as soluções e verifica-as. 

I – O aluno toma por si as decisões; 
  – O aluno recorre ao professor para informação e consulta. 

J – O aluno não é acompanhado por qualquer professor; 
   – Não se aplica aos parâmetros da escola. 

 

Figura nº VI: Resumo das características dos Estilos de Ensino, Mosston e Ashworth (1990). 
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Os estilos, por mim utilizados ao longo deste ano lectivo, variaram 

consoante quer a altura do ano lectivo em que nos encontrávamos, consoante 

o comportamento e as diferentes personalidades dos alunos e, também, 

consoante a modalidade em questão. No plano de aula, optei sempre por 

colocar um ou dois estilos que julguei serem os predominantes para essa aula. 

Numa fase inicial do meu processo enquanto professora, para ter um 

controlo inicial da turma mais facilitado, optei pelo estilo de comando por ser 

um estilo que me permite ter um maior controlo sobre tudo o que se passa a 

minha volta, contudo, e como fui-me apercebendo que este estilo limita muito a 

acção e consequentemente a aprendizagem dos alunos, uma vez que todas as 

decisões por eles tomadas resumiam-se às minhas indicações, não 

promovendo a autonomia nem a divergência de respostas. Assim, no primeiro 

período, na primeira modalidade abordada, ou seja, no Voleibol, o estilo 

predominante foi o estilo por comando. Ainda no primeiro período, na segunda 

modalidade leccionada, além do estilo por Comando, comecei a optar pelo 

estilo divergente pois, apesar de ainda não estar familiarizada com estes 

estilos, apercebi-me que sendo o Basquetebol um desporto colectivo, com 

habilidades motoras abertas e com elevada interferência contextual, há uma 

grande diversidade de respostas nas quais o conteúdo pode ser aplicado. O 

jogo surge, precisamente como uma grande aplicação deste estilo de ensino, 

onde há um elevado número de decisões possíveis de tomar, por exemplo 

sendo um aluno portador da bola, em situação de jogo reduzido 3x2, tem a 

possibilidade de decidir se passa, se dribla ou se encesta, obrigando-o a ler 

toda a situação de jogo na procura da melhor solução. 

Já no segundo e terceiro períodos, com a modalidade Andebol e 

Futebol, a linha de pensamento foi idêntica, contudo além do estilo divergente, 

foi introduzido o estilo descoberta guiada, uma vez que os alunos muitas vezes 

tomavam decisões sem saber o porquê de as terem tomado. Assim, construía 

situações que obrigassem os alunos a pensar e encontrar a solução mais 

acertada ou então, por vezes parava as tarefas e questionava os alunos acerca 

de qual a melhor decisão a tomar, apresentando-lhes varias possibilidades, 

algumas incorrectas, obrigando-os a descobrir a solução mais acertada. Ainda 

no segundo período na modalidade de dança, optei por introduzir o estilo 
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avaliação recíproca além da descoberta guiada, uma vez que além de apelar à 

criatividade dos alunos, na criação da melhor coreografia aplicando dos passos 

aprendidos e criando novos passos, os alunos tinham de corrigir-se uns aos 

outros, observando a performance do colega de turma. 

 Ao longo de todo o ano lectivo, sempre que necessário recorria, 

principalmente na activação geral, ao estilo por comando por ser uma fase em 

que os alunos realizavam corrida contínua e exercícios de flexibilidade e força 

geral. 

Assim, apesar de estes terem sido os estilos predominantes, outros 

estilos foram utilizados, alguns esporadicamente (como a auto-avaliação), 

outros apesar de estarem sempre presentes, não parecia tão evidentes (estilo 

inclusivo e por tarefa).  

 
 

Área 2 - Participação na Escola 
Esta área diz respeito às actividades não lectivas realizadas pelo 

professor com o intuito de promover o sucesso dos alunos, da disciplina de 

Educação Física e da identidade escolar (direcção de turma). 

 

4.6 – O meu contributo para a escola. 
 

A minha participação não passou por “apenas” leccionar aulas numa 

turma de uma determinada escola… A minha participação foi além da escola, 

além da aula, além da turma. Tentei marcar a minha presença de forma 

positiva, cooperando com os diversos intervenientes da comunidade educativa 

fossem eles auxiliares da acção educativa, fossem eles professores de outras 

disciplinas. Desta forma, tive a preocupação e a disponibilidade para participar 

nas inúmeras reuniões como por exemplo a reunião geral da escola logo na 

primeira semana de aulas, as reuniões de Directores de turma, uma vez que o 

meu professor cooperante era o Director da Turma que me foi atribuída, as 

reuniões do Departamento de Expressões ao qual estava inserido o Grupo de 

Educação Física. Aqui foram debatidos assuntos de extrema importância 

acerca da avaliação dos alunos, actividades a desenvolver pelo Departamento 
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na escola, bem como temas relacionados com a polémica avaliação dos 

professores, onde nunca se chegou a nenhum consenso. 

As reuniões semanais com o Professor Cooperante foram, igualmente, 

de extrema importância uma vez que era neste momento em que definíamos 

prazos e tarefas a realizar ao longo do ano lectivo, bem como debatíamos 

alguns assuntos acerca das diversas áreas de desempenho no Estágio 

Profissional. 

Dentro das actividades nas quais participei, no 1º Período participei na 

organização do Corta-Mato escolar, no dia 19 de Novembro, onde a minha 

função nesta actividade passou pela recepção dos alunos na meta, 

organizando as classificações e distribuição de senhas para o lanche. 

 Devido às condições climatéricas não serem favoráveis, os professores 

chegaram a ponderar a hipótese de adiar a sua realização, isto porque chovia 

torrencialmente e a probabilidade de os alunos escorregarem ou ficarem 

doentes era maior. Desta forma, o coordenador de departamento optou por 

realizar uma votação no Grupo de Educação Física, sendo que a maioria 

decidiu que a prova deveria ser realizada. Penso que foi a decisão mais 

correcta a tomar, uma vez que os alunos sabem que têm de trazer uma muda 

de roupa e calçado para trocar após a realização da prova, bem como material 

para tomarem banho. Se cumprissem estes requisitos, a possibilidade de os 

alunos ficarem doentes é diminuta. Além disso, o espírito do corta-mato é 

mesmo esse, uma vez que independentemente das condições climatéricas, 

“quem corre por gosto não cansa!” Por outro lado, esta prova serviu como 

“treino” para os alunos que ficarem apurados para o corta-mato regional e essa 

prova será realizada independentemente das condições climatéricas! 

Em relação à participação dos alunos da minha turma, apenas dois 

alunos que se inscreveram não participaram na prova. Ao nível dos resultados 

na prova, tive dois alunos, que foram ao pódio. O Luís Pimenta ficou em 3º 

lugar no escalão de Juniores Masculino, e a Ana Brito ficou em 1º lugar no 

escalão de Juniores Feminino. Em relação aos restantes alunos da turma que 

participaram na prova, ficaram, igualmente, bem classificados ficando 

posicionados acima dos lugares medianos da tabela classificativa. 
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Para finalizar, é de sublinhar que, apesar das condições climatéricas não 

serem as mais favoráveis, a taxa de desistência de alunos inscritos foi 

reduzida. Este facto só me leva a concluir que o trabalho com estes alunos, 

realizado por todo os professores de Educação Física desta escola, tem sido 

exemplar no sentido de incentivar os mesmos para a prática de exercício físico 

não só como forma de atingir elevadas performances, mas também como 

forma de melhorar a qualidade de vida de toda esta comunidade escolar. É, 

também, de realçar toda a cooperação e o bom ambiente vivido entre todos os 

professores destes Grupo, o que me permite concluir que quando há respeito e 

cooperação entre todos, os resultados de um bom trabalho aparecem.  

Aprender com a elevada experiência da maioria destes professores é 

algo que me traz ainda mais motivação para, não só a realização de mais 

actividades na escola, como também para concretizar o meu estágio 

profissional de forma mais enriquecedora no sentido de poder, posteriormente, 

aplicar todos os conhecimentos adquiridos neste inicio de carreira profissional 

na área do ensino em Educação Física.  

Ainda no primeiro período, houve também um momento onde pude 

conhecer num contexto mais informal, os diversos membros da comunidade 

escolar que foi no Jantar de Natal da escola onde, a convite da Directora 

Paula Sinde, participamos neste evento conjuntamente com os restantes 

membros da comunidade da escola. 

 No inicio do segundo período, no âmbito das aulas de dança educativa 

leccionas para a minha turma, convidei dois professores de Danças de Salão 

(Figura nº 7): A Filipa Gaio e o Márcio Pereira para leccionar esta aula, com o 

intuito de motivar mais ainda os alunos para a prática desta modalidade. Assim 

os alunos tiveram a possibilidade de aprender dois novos estilos de danças de 

salão: o Tango e o Jive.  

Além da minha turma, participaram as três restantes turmas que 

estavam a ter aula no mesmo bloco, uma vez que não é todos os dias que dois 

profissionais da área estão disponíveis para tal evento numa escola. Além 

disso duas das turmas (12ºano) estavam, igualmente a iniciar a modalidade de 

dança, pelo que, esta actividade revelou ser uma mais-valia para todos os 
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alunos presentes. Assim, todos participaram de uma forma entusiasmada e 

aplicada em toda a aula.  

A aula decorreu com uma participação, empenho e um bom 

comportamento das turmas e, de forma geral, os alunos adquiriram com 

alguma facilidade os conteúdos leccionados. No final os alunos pediram aos 

professores que voltassem à escola e agradeceram a sua presença com uma 

salva de palmas. Julgo que esta aula foi muito produtiva, quer para alunos, 

quer professores, quer para a própria escola uma vez que todos puderam 

vivenciar de uma forma mais directa a realidade das danças de salão e a forma 

como pode ser leccionada em contexto escolar! 

Senti que este meu contributo, ao convidar estes professores foi muito 

importante, principalmente para os professores de Educação Física, uma vez 

que, através de algumas conversas informais, fui-me apercebendo de que, a 

sua maioria tem dificuldades em leccionar as aulas de dança. Como forma de 

os auxiliar no futuro bem como a mim própria, optei por filmar esta aula, uma 

vez que todas as progressões pedagógicas para a aprendizagem destes estilos 

foram abordados, e desta forma, os vídeos servirão como ferramenta 

pedagógica para todos no futuro. 

 

Figura nº VII - Aula de Danças de Salão  
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Ainda no segundo Período, organizei uma visita de estudo ao Estádio 

do Dragão (Figura nº 8) com os objectivos de promover a interligação entre 

teoria e prática, a escola e a realidade; estimular a curiosidade e suscitar a 

reflexão, de cada um, acerca das estruturas organizativos do Desporto em 

geral e do Futebol em particular, utilizando recursos complementares de 

aprendizagem; proporcionar aos alunos uma aula diferente, aprendendo “in 

loco” alguns dos assuntos relativos a conteúdos programáticos da disciplina de 

Educação Física (Cultura desportiva).  

Assim os alunos tiveram a oportunidade de interpretar crítica e 

correctamente os acontecimentos no universo das actividades desportivas, 

interpretando a sua prática e respectivas condições como factores de elevação 

cultural dos praticantes e da comunidade em geral. Pretendi, portanto, mostrar 

aos alunos o que envolve o desporto para além do que está visível aos olhos 

do comum espectador. Todo o trabalho envolvido quer na organização do 

próprio clube, quer na preparação de um jogo, em particular de futebol. 

 

Além desta visita, ainda no segundo período, a professora de Biologia, 

Rita Paupério, organizou uma visita de estudo ao Jardim Botânico do Porto 

(Figura nº 9) para visitar a exposição “A Evolução de Darwin”. A visita revelou-

se muito enriquecedora quer para os alunos, quer para mim, uma vez que, este 

foi mais um momento de inter-relação entre mim e os alunos além de, como é 

Figura nº VIII - Visita de Estudo ao Estádio do Dragão 
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óbvio, enriquecer culturalmente, relembrando alguns conteúdos que outrora 

aprendi no meu percurso académico e adquirindo novos conteúdos tais como a 

diversidade de espécies existentes no Jardim Botânico; conhecer a vida e obra 

de Darwin; reconhecer a importância da teoria da Evolução de Darwin para o 

conhecimento e interpretação da biodiversidade, despertando a curiosidade 

científica. Apesar de estes conteúdos não estarem directamente relacionados 

com a Educação Física, considero que a participação nesta visita foi muito 

interessante, na medida em que tive mais uma possibilidade de conviver com 

os meus alunos fora do âmbito da aula de Educação Física. Julgo que este tipo 

de contacto é extremamente importante para ter uma caracterização da 

personalidade dos alunos mais real para que a minha intervenção aquando do 

momento de tomada de decisão, tenha em conta estes parâmetros da 

personalidade dos alunos que muitas vezes não são tão visíveis em contexto 

de sala de aula. 

 

 

Figura nº IV - Visita de Estudo ao Jardim Botânico do Porto 

 

Para todas as visitas de estudo realizadas, escrevi um relatório (Anexo 

nº 23) com o objectivo de reflectir acerca destas vivências e relatar os 

acontecimentos que mais me marcaram em cada uma destas visitas. No caso 

da Visita do Estádio do Dragão, a qual eu própria organizei, tive a necessidade 

de criar mais documentação ao nível burocrático, tal como uma carta de 
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comunicação da Visita ao Futebol Clube do Porto (Anexo nº 24), um pedido 

formal para a realização da visita ao Conselho Pedagógico (Anexo nº 25), as 

autorizações para os Encarregados de Educação (Anexo nº 26), um 

documento para afixar a comunicação da visita na sala de professores e na 

direcção (Anexo nº 27) e um questionário de apreciação global para entregar 

aos alunos no final da visita com o objectivo de fazer um balanço acerca da 

perspectiva dos alunos em relação dinamização da visita (Anexo nº 28). 

 Julgo importante realçar a importância que estas visitas de estudo têm 

quer para mim enquanto professora, quer para os alunos. Uma visita de estudo 

é mais do que um passeio, além da componente mais lúdica que envolve a 

relação professor-alunos, é “uma situação de aprendizagem que promove a 

aquisição de conhecimentos, proporcionando o desenvolvimento de técnicas 

de trabalho, e facilitando a sociabilidade” (Carvalho A. 1995). Este autor vai 

ainda mais longe dizendo que “o processo ensino-aprendizagem não pode ser 

limitado nem pelas paredes da sala, nem pelos muros da escola. É na 

realidade exterior que reside o suporte de aprendizagens activas, significativas 

e socializadoras”. Por estas razões mantive-me sempre disponível ao longo do 

ano para participar nas diversas actividades dentro e fora da escola. E 

organizei uma, para a minha disciplina em especial, revelando ser um belo 

momento de aprendizagem e socialização entre professores e alunos. 

Numa época em que passamos por uma uma crise de valores e em que 

muito se contesta a atitude desrespeitosa e mal formada dos jovens, a Escola 

pode e deve ser um meio de intervenção neste campo. Neste sentido, 

considerei que poderia dar o meu contributo, na minha turma através das Artes 

Marciais, para a promoção de valores. O karaté é uma modalidade que, apesar 

de não constar nos programas actuais de Educação Física, tem características 

e valores que podem ser transportados para a vida quotidiana dos alunos. 

Sejam em termos de defesa pessoal, seja em termos de domínio e auto-

controlo das emoções e agressividade, além de muitas outras mais-valias 

(fisiológicas, psicológicas e sociais). Julgo que os objectivos desta aula 

diferente foram cumpridos e dada a elevada adesão dos alunos à modalidade 

(pediram mesmo para dar mais aulas com esta modalidade), houve a 

possibilidade de leccionar mais algumas aulas (Figura nº 10), com o principal 
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objectivo de incutir nestes alunos os valores que constam das cinco máximas 

do karaté: Carácter, sinceridade, esforço, etiqueta e auto-controlo. 

 

Figura nº X - Aula de Karaté 

 

Na Semana Cultural da escola, organizei, em conjunto com o Ivo, uma 

Acção de Formação de Capoeira à qual convidamos os professores da 

escola, os colegas estagiários de outras escolas e os professores de Educação 

Física que, outrora, estagiaram na nossa escola.  

Os prelectores foram os formados Sónia Pinheiro e Carlos Matos, 

provenientes de uma Associação de Capoeira denominada de Lagoa da 

Saudade. De realçar que esta foi a primeira Acção de Formação dirigida por 

estes formados, sendo que apenas a Sónia Pinheiro tem formação superior 

(Licenciatura em Ciências do Desporto na FADEUP). 

Tivemos algumas dificuldades em arranjar patrocínios, devido à grave 

crise financeira que atravessa o nosso país, contudo procurei inúmeras 

alternativas, pelo que apoios não faltaram à acção. Na realização dos diversos 

documentos foi necessário apelarmos um pouco à nossa imaginação para que 

esta não fosse apenas “mais uma acção” ou actividade da Semana Cultural, 

assim, o trabalho em conjunto do Núcleo de Estágio revelou-se fulcral para o 

êxito da organização desta actividade. 
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A acção decorreu bastante bem, contudo existem aspectos que ainda 

podem melhorar. Assim, optei por enumerar alguns destes aspectos e reflectir 

um pouco acerca dos mesmos:  

 - Primeiro, verifiquei, desde logo que houve uma fraca adesão por 

parte dos professores de fora/estagiários de outras escolas: apenas quatro 

participantes. Tal facto já fora sentido por outros colegas de estágio que 

realizaram acções desde tipo, devido ao facto de, quase todos os estagiários 

darem aula ou terem de observar aulas nestes dias. Uma alternativa seria 

realizar a acção num Sábado de manhã, contudo, surgiriam outros problemas 

uma vez que a maioria dos professores/estagiários dão, também treino, o que 

levaria ao mesmo problema ou pior, uma vez que, neste caso, nem os onze 

professores da escola poderiam estar presentes; 

  -Segundo, a inexperiência dos prelectores foi sentida na parte inicial, 

uma vez que estavam um pouco nervosos e recorreram algumas vezes ao 

papel para lembrar um ou outro pormenor que pudesse falhar. Contudo este 

aspecto melhorou muito ao longo da acção, e a forma como construíram os 

power-points e a apresentação dos vídeos auxiliou em muito na aquisição dos 

conhecimentos. Os prelectores, na parte teórica, além de falarem da história, e 

da constituição foram, paralelamente, partilhando as suas experiências 

enquanto praticantes de capoeira, o que revelou ser enriquecedor para esta 

acção. 

A parte prática foi muito bem conseguida e teve muita adesão por parte 

dos alunos, contudo, apenas um ou outro professor participaram. Julgo que 

seria mais proveitoso para os professores, terem participado uma vez que é 

sempre importante adquirirmos novos conhecimentos nas diferentes 

modalidades. 

Para finalizar, penso que a acção foi muito proveitosa e correspondeu às 

minhas expectativas. Dediquei-me com muito afinco na procura de patrocínios, 

organização de cada detalhe para que nada falhasse, desde a divulgação ao 

momento final da acção, contudo existem sempre factores (como é o caso da 

adesão dos participantes) que não são facilmente controláveis. Tenho a 

consciência de que se houvessem mais participantes, o impacto da acção seria 

bem maior, contudo, o mais importante foi vivenciar esta nova experiência na 
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organização do evento, e a prova da minha dedicação e empenho está na 

forma em como toda a acção foi conduzida com organização e julgo que todos 

os presentes ficaram com uma ideia muito diferente acerca desta arte marcial 

que, mesmo nos dias de hoje, é ainda muito marginalizada. 

A convite do Grupo de Educação Física, no intervalo da acção de 

formação de Capoeira participei num almoço de convívio com os restantes 

professores da escola, bem como de outros professores que participaram na 

acção e que foram estagiários nesta escola. Este momento socialização foi 

igualmente importante para mim dado que o sentido de pertença a este grupo 

evidenciou-se com a excelente relação que tenho com os restantes professores 

do Grupo. 

Ainda no âmbito da Semana Aberta do 2º Período, a minha participação 

passou igualmente pelo apoio na organização do Torneio de Voleibol (ensino 

secundário) e Badminton (ensino básico). Nestes torneios fiquei responsável 

pelo apoio na arbitragem bem como pela reportagem fotográfica do evento. Ao 

mesmo tempo, dei apoio à equipa que representava a turma da qual sou 

professora. Consegui gerir de forma equilibrada todas as minhas funções e no 

final, tive a alegria de a minha turma vencer o torneio de Voleibol. Como 

recompensa os alunos puderam competir contra uma equipa cujos elementos 

eram os professores de Educação Física, que acabaram por vencer. É de 

realçar a enorme motivação e entusiasmo que os alunos tiveram ao jogar 

contra os professores.  

No final da Semana Aberta, participei na Caminhada à Serra de Couce 

como madrinha do grupo de uma das turmas do 10ºano que tem como 

professor de Educação Física o meu Professor Cooperante. Esta foi mais uma 

experiência muito enriquecedora, uma vez que, apesar de não ter tanto à-

vontade com a turma, senti uma grande empatia por estes alunos e a 

responsabilidade de incutir o espírito de grupo e de resiliência foi assegurada e 

tudo correu optimamente bem. Com o objectivo de centrar a minha função no 

controlo de todos os elementos do grupo, optei por atribuir diferentes funções 

aos diferentes elementos do grupo como por exemplo: guia, alunos que 

controlavam os alunos mais avançados e mais recuados no percurso, etc. Com 



Capítulo 4 - Realização da Prática Profissional 

 

- 68 - 
 

esta divisão de tarefas muitos problemas foram evitados e a caminhada acabou 

por ser muito agradável.  

Além de todas estas actividades nas quais participei ou organizei ao 

longo do ano lectivo, fui convidada, por diversas vezes, para fazer vigilância 

aos testes intermédios às disciplinas de Matemática, Biologia e Filosofia, o que 

acabou por ser algo de novo e igualmente enriquecedor para mim. Ao observar 

o meu nome nos placards das convocatórias quer para vigilâncias de testes 

intermédios quer para outras actividades da escola, senti-me inteiramente 

integrada na escola em geral e no núcleo docente, em particular. 

 

 

4.7 - O papel do Director de Turma 
 

Ao longo de todo o ano lectivo, tive a oportunidade de acompanhar a 

minha turma assumindo (de forma orientada) algumas funções inerentes ao 

director de turma, uma vez que o Professor Cooperante era o Director da turma 

na qual estava responsável por leccionar as aulas de Educação Física.  

Todo acompanhamento do Director de Turma ao longo do ano foi 

realizado através de reuniões formais com o Director de Turma (Professor 

Cooperante) e Conselho de Turma, revelaram ser mais um processo bastante 

enriquecedor na realização do meu estágio pedagógico. Nestas reuniões, além 

de partilhar esta experiência com o Professor Cooperante na Direcção dos 

Conselhos de Turma, tive a oportunidade de auxiliar a secretária a redigir as 

actas e a organizar todos os documentos necessários para anexo à acta das 

respectivas reuniões. Auxiliei o Director de Turma no lançamento das 

classificações finais, o que revela uma grande confiança nas minhas 

competências por parte do Professor Cooperante. Todas estas tarefas além de 

me permitirem seguir os meus alunos de mais perto, permitiu-me alcançar 

melhor entendimento das funções do Director de Turma. 

Logo no primeiro período foi-nos explicada a forma como é organizado o 

dossier da turma, onde são colocados todos os documentos em papel, sejam 

eles justificações de faltas, autorizações dos encarregados de educação, 

anulação de matrículas, ou até mesmo as respectivas classificações em cada 
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período, bem como outros documentos que possam ser relevantes para o 

processo dos alunos na escola.  

Percebi que uma boa organização e gestão deste dossier são muito 

importantes no processo de acompanhamento contínuo dos alunos para que a 

capacidade de dar resposta às solicitações dos restantes professores e 

Encarregados de Educação seja incrementada.  Desta forma, além do 

dossier, o Director de Turma tem uma página na Plataforma moodle da escola, 

na qual consta todo o material do Projecto Curricular da Turma (PCT – Anexo 

nº 10), onde toda a informação relevante está organizada e armazenada em 

suporte digital, poupando assim muito do papel, enaltecendo as preocupações 

ecológicas existentes nesta escola com a poupança de papel. 

Além de coordenar o trabalho do Conselho de Turma, designado pelo 

director de entre os professores da turma; dirigir as reuniões do CT onde é 

discutida a avaliação individual dos alunos onde apenas participam os 

membros docentes, os Directores de Turma podem ainda ser designados 

professores tutores para o acompanhamento em particular do processo 

educativo de um grupo de alunos. 

É, igualmente importante referir que, não obstante as funções 

anteriormente citadas, a principal função do Director de Turma é servir de 

intermediário entre os professores do conselho de turma, os alunos e os 

encarregados de educação. A promoção da comunicação e formas de trabalho 

cooperativo entre professores e alunos, a coordenação, em colaboração com 

os docentes da turma com o objectivo de adequar as actividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno, a articulação das actividades da turma com os 

pais e encarregados de educação promovendo a sua participação e a 

coordenação do processo de avaliação dos alunos fazem parte desta principal 

função base de agente intermediário de todo o processo educativo da turma.  

 Fui-me apercebendo, ao longo do ano lectivo, que esta tarefa, nem 

sempre é de fácil exequibilidade dado que a sobrecarga administrativa 

dificilmente é passível de ser cumprida com os dois tempos semanais previstos 

no horário, sendo que um deles é dedicado à recepção dos encarregados de 

educação.  
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Devido à minha experiência passar pela direcção de uma turma do 12º 

ano, considero muito importante que estes alunos sejam acompanhados ao 

longo de todo o ciclo (desde o 10ºano), pelo mesmo Director de Turma, dado 

que, a relação educativa entre Director de Turma, aluno e Encarregado de 

Educação, fica mais consolidada, favorecendo a comunicação entre todos os 

intervenientes. Tal não se verificou este ano, dado que o Director de Turma foi, 

assumiu, pela primeira vez, este cargo com esta turma, contudo, dada a grande 

experiência deste professor, a relação educativa foi conseguida de forma muito 

positiva, dado que, os Encarregados de Educação aperceberam-se de imediato 

da grande competência a capacidade de organização e gestão por parte do 

professor. Tal facto evidenciou-se aquando das reuniões de final de período, 

mais de 75% dos Encarregados de Educação estiveram presentes, quando na 

maioria das restantes turma a média estava abaixo dos 50%.  

Em termos geral, esta média de adesão às reuniões por parte dos pais é 

muito preocupante, principalmente porque revela que os encarregados de 

educação não têm uma participação activa e voluntária na educação dos filhos.  

. Assim, a competência do Director de Turma vislumbra-se na sua 

capacidade de adequar o seu trabalho e as suas funções à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno, integrando todos os intervenientes 

no processo educativo. Por esta razão, o Director de Turma deve acompanhar 

individualmente cada aluno, mas, ao mesmo tempo de trabalhar com todos os 

alunos inseridos na turma contactando e colaborando com cada um dos 

Encarregados de Educação através de atendimentos individuais, bem como 

trabalhar com o colectivo dos encarregados de educação. Torna-se, 

igualmente, essencial a articulação de estratégias individuais com cada um dos 

professores da turma, bem como com o colectivo de professores. 

  Concluindo, o Director de Turma é um órgão importantíssimo de 

gestão, coordenação e organização do processo educativo onde é chamado a 

articular, coordenar, conciliar e estabelecer comunicação entre alunos e 

professores, encarregados de educação e professores, alunos e encarregados 

de educação, alunos e alunos e até professores e professores. 
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 Área 3 - Relações com a Comunidade 
 

Está área refere-se às actividades organizadas, programadas e 

desenvolvidas pelos professores estagiários que potenciem a interacção entre 

a escola e o meio/contexto que a envolve. 

Nesta área, o Núcleo organizou actividades que contribuíram para um 

melhor conhecimento do meio regional, com o intuito de conhecer melhor as 

condições locais da relação educativa e explorar e potenciar as ligações entre 

escola e o meio que a envolve.  

Assim, inicialmente realizamos uma caracterização do meio, 

nomeadamente, no que respeita ao associativismo desportivo, cultural, 

ambiental e às infra-estruturas específicas existentes na nossa área. Uma vez 

que esse trabalho já havia sido realizado pela escola, consultamos o 

documento referente ao Projecto Educativo da mesma. 

 

4.8 - Contributo do Núcleo para a comunidade e 

contributo da comunidade para a escola 
  

Além das actividades desenvolvidas dentro da escola, a minha 

participação e organização de actividades foi para lá do seio escolar e dei a 

minha contribuição para a comunidade que a envolve, assim como participei 

em actividades promovidas pela comunidade nas quais a escola foi envolvida. 

A primeira actividade realizada consistiu numa Acção de Formação de 

Suporte Básico de Vida (SBV), promovida pelo pelas professoras Lurdes 

Amorim e Fernanda Macedo, coordenadoras do projecto Clube de Protecção 

Civil e Educar para a Saúde, dinamizada pelos Bombeiros Voluntário de 

Valongo, na qual os meus alunos participaram e eu fui convidada a 

acompanha-los.   

A acção foi instruída por uma enfermeira dos Bombeiros Voluntários de 

Valongo. Após uma apresentação inicial, a enfermeira começou por enumerar 

os principais objectivos da Acção. Seguidamente, foi providenciada a 

distribuição de informação sobre SBV para enquadrar todos os alunos. Aqui 

foram transmitidos os objectivos, causas, definição do SBV entre outros. 
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Posteriormente, estes tópicos foram mais aprofundados e foram visualizados 

alguns vídeos por reforçar a informação e esclarecer algumas, possíveis, 

dúvidas, mostrando, de uma forma mais prática, como actuar numa situação de 

emergência. 

No final da exposição da informação, foi solicitado, aos alunos, a 

participação na demonstração prática das 4 etapas do Suporte Básico de Vida. 

Os alunos mostraram-se participativos e aderiram à experimentação em 

diferentes situações em que poderia ser necessário intervir. 

Penso que a acção será um importante auxílio para os alunos na sua 

vida futura, uma vez que ao terem um conhecimento ainda que básico e 

superficial nesta área, quiçá se não lhes virá a ser muito útil e fulcral um dia 

destes nas suas vidas. Na minha opinião, este tipo de acções deveria ser, 

igualmente, direccionado para os professores, uma vez que lidam com muitas 

crianças diariamente e, muitas vezes, perante uma situação destas, nem 

sempre sabem como agir, e é com este tipo de informação que, por vezes 

podemos salvar vidas. Este foi mais um meio para concretizar o meu estágio 

profissional de forma mais enriquecedora e também de reforçar e actualizar os 

meus conhecimentos na área, pois quiçá se um dia irei precisar de me socorrer 

dos mesmos.  

 Para mim, enquanto professora, esta foi uma experiência 

enriquecedora na medida em que foi o primeiro contacto que tive com os 

alunos fora da escola. Aqui, apesar de não ser a única professora 

acompanhante, tive de ter cuidados relacionados com o controlo de todos num 

espaço fora da escola onde o controlo se torna mais difícil, contudo, os alunos 

agiram sempre com responsabilidade e tudo correu como previsto. 

Ainda no âmbito do mesmo projecto, realizou-se, na escola, uma 

Gincana de Prevenção rodoviária dinamizada pelo Departamento de 

Expressões (no qual o Grupo de Educação Física está inserido). A adesão dos 

alunos da escola foi razoável, contudo os meus alunos, em particular, não 

puderam participar devido a terem de realizar uma outra actividade proposta no 

mesmo dia e à mesma hora. O impacto produzido por esta acção é muito 

importante, para dar a conhecer mais uma componente da formação cívica que 

todos devemos ter. O código da estrada é tão importante para condutores 
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como para peões, pelo que, na minha opinião, os alunos devem ser alertados 

para esta componente da formação cívica, dados os elevados números de 

sinistralidade rodoviária. É necessário entender que a escola não serve como 

mero meio de transmissão de conhecimentos às diferentes disciplinas, ela 

serve igualmente de meio condutor para a aprendizagem de valores, regras e 

princípios para vivermos em sociedade. 

Além destas actividades, o Núcleo passou as fronteiras da escola e 

deu o seu contributo para a comunidade envolvente. Assim, em Abril, o Núcleo 

de Estágio organizou, em consonância com o projecto Fantas-sábados da 

Câmara Municipal de Valongo, uma actividade na Biblioteca de Valongo (no 

primeiro Sábado do mês) e na Biblioteca de Ermesinde (no Sábado seguinte) 

com crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos.  

 Para esta actividade contamos com o apoio da Escola Secundária de 

Valongo que forneceu o material necessário à organização da actividade.  

 Em Valongo estiveram presentes 10 crianças e em Ermesinde 

estiveram cerca de 20. A única condicionante para esta actividade teve a ver 

com as condições espaciais, uma vez que a sala onde se organizaram as 

actividades era de dimensões muito reduzidas. Contudo, fomos alertados para 

esse facto com algum tempo de antecedência, pelo que, planeamos as 

actividades tendo em conta esta situação, prevenindo factores que pudessem 

colocar em risco a integridade física das crianças. Assim, tivemos o cuidado de 

não colocar exercícios que promovessem deslocações muito bruscas ou o 

arremesso de material (bolas etc.) para que as crianças não se distraíssem e 

embatessem contra as paredes ou cadeiras e objectos que se encontravam 

pelo espaço.  

 Uma vez que nunca tinha trabalhado com crianças nesta faixa 

estaria, considero que esta experiência foi uma mais-valia. Deparei-me com 

algumas dificuldades que nunca havia sentido nas aulas de Educação Física 

com a turma de 12º ano. As maiores dificuldades centraram-se essencialmente 

na capacidade de dar a entender às crianças as tarefas e seus objectivos, uma 

vez que, para os alunos do 12º (com idades entre os 17-18), os alunos já têm 

mais capacidade de identificar os estímulos e partir rapidamente para a tarefa. 

Com estas crianças, tive de explicar as tarefas e estimula-las com vocabulário 
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mais simples e identificativo. Foi, também necessário dar grandes estímulos 

motivacionais para que as crianças não abandonassem a actividade. 

As actividades planeadas, tanto num como noutro dia, centraram-se 

sobretudo na realização de movimentos corporais livres, jogos com bola e 

realização de coreografias simples, apelando à criatividade tão inerente às 

crianças desta faixa etária. É, também, de realçar que, a música esteve sempre 

presente, de forma a tornar a actividade mais alegre e motivante para todos os 

participantes. 

 Considero, portanto que o balanço desta actividade, que englobou a 

comunidade envolvente do nosso meio escolar, foi bastante positivo e 

enriquecedor, quer para as crianças (muitas delas tiveram um primeiro contacto 

com o desporto) que para mim enquanto professora.  

 A direcção da biblioteca, agradeceu-nos a participação neste projecto 

e colocou-nos a possibilidade de participarmos em mais eventos no Concelho, 

o que demonstra, de certa forma, que o nosso trabalho agradou a todos os que 

nela participaram. 

 

Área 4 - Desenvolvimento profissional 
 

4.9 - A reflexão como factor imprescindível ao 

Desenvolvimento Profissional 
 

“O projecto de formação tem como objectivo a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade” (Zélia Matos 2011). Para 

isso, é necessário que professor reflexivo analise, reflicta e saiba justificar o 

que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o 

conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções lectivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. 

A escola precisa pensar continuamente em si própria, na sua missão 

social e na sua organização e, por esta razão, ser reflexivo, como já foi 

referido, é muito mais do que descrever o que foi feito em sala de aula. É 

necessário que os professores se questionem sobre situações práticas como 



Capítulo 4 - Realização da Prática Profissional 

 

- 75 - 
 

base na sua formação. Só assim nos tornamos capazes de enfrentar situações 

novas e de tomar decisões apropriadas. 

Desta forma, uma característica do professor reflexivo deve ser a 

importância que este confere à reflexão associada à sua capacidade de 

estruturar situações e problemas relacionados com a sua prática. Esta análise 

implica a colocação de questões a si próprio como: O que aconteceu? Por que 

aconteceu? De que modo eu influenciei o que se passou? Poderia ter sido de 

outro modo? Outra característica fundamental do professor reflexivo tem a ver 

com a capacidade de identificar os aspectos nos quais ainda necessita de 

alguma aprendizagem, incluindo a predisposição para falar e escrever sobre as 

suas próprias experiências. Nesta minha primeira experiência enquanto 

professora, tive esta enorme necessidade de procurar os como e os porquês 

de tais acontecimentos terem sucedido. Assim, a procura de estratégias e 

metodologias para melhorar o processo ensino-aprendizagem era constante 

com o objectivo de encontrar soluções para os problemas à medida que estes 

iriam ocorrendo. Ao longo do tempo fui, igualmente apercebendo-me que era 

extremamente importante ser proactiva e prever os possíveis problemas ou, 

pelo menos estar consciente da sua provável ocorrência, isto porque um 

planeamento anual, uma Unidade Didáctica, um plano de aula, nada é 

definitivo, nada é imutável, é sempre necessário recorrer a alguma adaptação e 

este sentido de constante alerta é extremamente importante para a actividade 

de um professor reflexivo. 

É, então, essencial que o professor analise constantemente a sua 

actuação, nas suas relações interpessoais, com os alunos e no meio escolar 

envolvente. Assim, o professor reflexivo tenta resolver os problemas que 

ocorrem na sala de aula, estando ciente das suposições e valores que traz 

para o ensino; é sensível ao contexto institucional e cultural em que ensina 

(segue a metodologia de ensino, as regras da escola,etc), contudo participa no 

desenvolvimento curricular e envolve-se nos projectos de mudança da escola, 

bem como assume a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento 

profissional. Por outras palavras, humildade intelectual, vontade e disposição 

para aprender devem ser as principais características do professor. Entretanto, 

o conhecimento acumulado não deve ficar guardado, mas deve ser utilizado e 
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compartilhado através de um processo de ensino-aprendizagem que deve ter 

entradas, processamento reflexivo e saídas.  

O processo reflexivo é, então, importante, para que haja saída, ou seja, 

transmissão de conhecimento. Para isso, é preciso que este conhecimento seja 

compreendido e reorganizado. Por esta razão, este sistema também é 

conhecido como paradigma do professor reflexivo, do professor que pensa e 

reflecte sobre sua prática para (re)elaborá-la. Esta constante re(elaboração) da 

prática implica também a re(constução) constante da identidade profissional do 

professor, no sentido de melhorar a sua prática. A principal prova desta 

constante elaboração e (re)elaboração está no facto de em todas as aulas ter 

uma reflexão acerca dos problemas e dificuldades encontradas e soluções para 

esses eventuais problemas. No meu portefólio, associado ao item das 

Unidades Didácticas para cada uma das modalidades, é possível encontrar três 

ficheiros onde constam a Unidade Didáctica inicial e final e a respectiva 

reflexão e justificação acerca do porque das alterações aplicadas à inicialmente 

apresentada.  

Apesar de ter sentido muitas dificuldades na elaboração de tantos 

documentos, o balanço final de cada Unidade Didáctica era sempre positivo, 

pois quando comparava a inicial com a final e reflectia sobre as alterações, 

apercebia-me com mais evidência de como todo o processo ensino-

aprendizagem é variável e ao mesmo tempo instável, pois basta uma má 

decisão para prejudicar todo o bom trabalho a realizar com estes alunos. 

Deste modo, o professor não pode ser um ser isolado na escola, mas 

tem de se construir a si próprio e à sua identidade profissional. Esta está em 

constante mudança por eminência das constantes transformações na 

sociedade actual. A capacidade de adaptação aliada à abertura à inovação, 

revelam-se fulcrais na construção da identidade do professor reflexivo. 

Embora as nossas acções, no que respeita ao desempenho de uma 

função inerente ao papel de professor, seja influenciada por um conjunto de 

conhecimentos e valores adquiridos ao longo da nossa existência através da 

formação específica e experiencias anteriormente vivenciadas, a nossa 

formação é um processo contínuo e exigente que nos permite complementar o 

nosso “ Eu “, pois somos seres inacabados e em permanente construção e a 
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educação provem da insuficiência humana. Desta forma, temos que nos 

formar, instruir para que possamos ser independentes. “O ser humano está 

condenado à Educação, à aprendizagem, às regras sociais para que possamos 

escapar à dependência” e é sobre o nosso conhecimento, sobre as nossas 

concepções, vontades e motivações que construímos as nossas acções, as 

nossas práticas dentro de um contexto sócio cultural. A sociedade exerce 

muitas influências sobre o sujeito, daí a ter um papel fundamental o qual 

devemos considerar quando pensamos em determinada prática. É neste 

sentido que surge a importância da reflexão. Para nos transcendermos e 

sermos cada vez melhores enquanto pessoas, é necessário termos 

consciência e reconhecermos os nossos limites, as nossas insuficiências pois 

estas são características que faz com que sejamos seres humanos, ou seja, 

quando preenchemos essas falhas, quando definimos objectivos e os 

alcançamos.  

Fazemos parte de uma sociedade contemporânea caracterizada pela 

mudança constante de conhecimentos devido ao avanço científico e 

tecnológico, e cada vez mais somos confrontados com situações novas e 

imprevistas, as quais exigem respostas eficazes. Por esta razão, desde inicio 

recorri às novas tecnologias tais como a plataforma moodle e os meios 

audiovisuais como foi referido anteriormente. Estes jovens provêm de uma 

sociedade maioritariamente tecnológica e é necessário acompanhar esta 

evolução, encontrando estratégias que por um lado motivem os alunos e por 

outro facilitem e potenciem a progressão do processo ensino-aprendizagem de 

cada um. 

Neste sentido, a conformidade surge como a pior inimiga da evolução e 

reflexão promove o cultivo daquilo que nos falta para que possamos chegar à 

perfeição. 
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Projecto de Estudo: 

Capacidade de Aquisição, Assimilação e Memorização da Informação por parte 

dos alunos nas aulas de Educação Física: Análise Comparativa de aulas 

leccionadas com e sem recurso aos Meios Audiovisuais 

 

5.1 – Resumo 
 

Através deste estudo, pretendo perceber se o recurso didáctico aos 

meios tecnológicos audiovisuais, nos períodos de instrução, tem influência na 

capacidade de aquisição, assimilação e memorização por parte dos alunos. 

Surgem então como objectivos do estudo: 1) Caracterizar as variáveis 

Aquisição, Assimilação e Memorização da Informação. 2) Comparar resultados 

para as variáveis (com e sem recurso ao Powerpoint – meios audiovisuais). 

Para a concretização dos propósitos do estudo foram utilizados 12 

alunos (6 do sexo feminino e 6 do sexo masculino), com idades compreendidas 

entre os 15 e os 16 anos, pertencentes ao 10º ano de escolaridade, da escola 

Secundária de Valongo.  

A selecção dos alunos foi feita com base na Avaliação Diagnóstico 

realizada na Unidade Didáctica de Ginástica Acrobática. Após a avaliação 

diagnóstico, seleccionei alunos um aluno e uma aluna para cada um dos três 

níveis distintos: nível 1 até 14 valores – Nível 2 – até 16 valores e nível 3 até 18 

valores de média numa escala de 0 a 20 valores.  

Ao longo da Unidade Didáctica, uma das turmas realizou as aulas com 

recursos a meios audiovisuais (powerpoint) e a outra sem recurso a meios 

audiovisuais. 

A recolha dos dados foi efectuada no final da Unidade Didáctica, 

imediatamente após a Avaliação Sumativa. Foram utilizados dois tipos de teste: 

a Tarefas das Pirâmides de Copos (Magill, 1998), para verificar as diferenças 

apresentadas na capacidade de aquisição e assimilação da informação, E o 

Teste de  Memória Visual MENVIS-A para comparar a capacidade de 

memorização da informação visual. Em ambos os testes, os grupos usufruíram 

dos meios audiovisuais, havendo a comparação no tempo processamento e 
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assimilação da informação (Teste da Pirâmide de Copos) e na capacidade de 

memória visual (Teste de Memória Visual) entre os alunos que já estão 

habituados a este recurso tecnológico e os que não têm os meios audiovisuais 

como recurso educativo no momento da instrução/demonstração.  

Os principais resultados e conclusões obtidas neste estudo foram: 

Dentro dos dois conjuntos de avaliações, o grupo que não recorreu a meios 

audiovisuais apresentou performances superiores ao grupo que recorreu a este 

meio auxiliar de aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade de Aquisição e Assimilação e 

Memorização da Informação, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

Educação Física. 

 

5.2 – Introdução 
 

A acção docente define-se como uma acção em que temos de “ (…) agir 

na urgência, decidir na incerteza e intervir com competência.”  

(Perrenoud, 2001) 

Em contexto escolar, várias problemáticas podem surgir dada a grande 

heterogeneidade envolvente desde meio. Após uma reflexão profunda sobre 

esta minha breve experiência em contexto real de escola, percebi que a 

capacidade de aquisição, assimilação, memorização e o transfer intertarefas é 

algo que representa uma grande preocupação para a qualidade do processo 

ensino – aprendizagem. Neste âmbito, a temática do meu projecto irá centrar-

se na influência dos meios audiovisuais nas aulas da Educação Física, ao nível 

da instrução/demonstração na capacidade de aquisição, assimilação e 

memória dos conteúdos abordados em contexto de aula. 

Desta forma, os meios audiovisuais podem apresentar-se como um 

recurso interessante para a Educação Física, por trazerem consigo novos 

horizontes à perspectiva formativa contemporânea. Primeiro, por possibilitar 

aos professores a modernização do ensino, ao trabalharem com estas novas 

linguagens comunicacionais, já que vivemos efectivamente na era da 

informática e da comunicação global. Neste sentido, o professor de Educação 

Física que se propõe a tratar os conteúdos leccionados através de recursos 
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audiovisuais produzidos por si ou pelos alunos, está, sobretudo, a aproximar-se 

da linguagem das novas gerações, já que estas estão intimamente 

ambientadas a estas formas de comunicação. 

Segundo Belloni (2001), “o avanço tecnológico no campo das 

comunicações torna indispensável e urgente que a escola integre esta nova 

linguagem audiovisual – que é a linguagem das novas gerações – sob pena de 

perder o contacto com as novas gerações”. Assim, torna-se necessário que o 

professor de Educação Física supere os modelos tradicionais de ensino e se 

arrisque em novas perspectivas. Contudo, é essencial ter cuidado para não se 

deixar levar pelo deslumbramento oferecido por estas novas tecnologias, uma 

vez que podem colocá-lo num estado de entrega passional a estes recursos, 

sem o desenvolvimento da consciência crítica e autónoma do uso de tais 

ferramentas para fins educacionais e não meramente informacionais. 

Ao deparar-me com as excelentes condições da escola onde me 

encontro a realizar o estágio profissional verifiquei que há muita disponibilidade 

ao nível dos meios audiovisuais e, por esta razão, tenho-me servido deste 

recurso para leccionar as aulas de Educação Física. Numa primeira impressão, 

penso que esta é uma mais-valia quer para os alunos, quer para os 

professores, quer em relação aos benefícios da instrução/demonstração, quer 

em relação à gestão e organização do espaço de aula. Contudo questionei-me 

se a sua utilização regular poderia, de facto, promover melhorias em termos 

cognitivos nos alunos ao nível da capacidade de aquisição, assimilação e 

memória. 

Desta forma, e dado que a aprendizagem é o meu principal objectivo 

enquanto professora, e procurei usufruir ao máximo de todas as condições 

existentes na escola para potenciar os factores desse desenvolvimento 

cognitivo.  

Na literatura verificamos que, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação) são uma inovação, no campo educativo, relativamente recente 

(Herrington & Oliver, 1997). Halal e Liebowitz (1994) consideram que esta 

ferramenta é a chave tecnológica para a educação do futuro, sendo definida 

como "uma poderosa combinação de tecnologias mais antigas que constitui 
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num extraordinário avanço na capacidade das “máquinas” para auxiliar o 

processo educacional”. 

No entanto, para que o objectivo seja alcançado, é imprescindível ter em 

conta a qualidade e a quantidade da informação transmitida durante a 

instrução, bem como a adequação dessa mesma informação aos diferentes 

níveis da turma para que a instrução se torne perceptível para todos os alunos 

adquirirem, assimilarem e memorizarem o que lhes foi transmitido. Alem disso 

é importantíssima a clareza da informação para que não hajam quebras de 

ritmo de uma tarefa para a outra. É igualmente importante a adequação das 

tarefas de aprendizagem ao nível de desempenho dos alunos. Só assim, o 

professor pode propor exercícios específicos que conduzam a elevadas taxas 

de sucesso e, consequentemente, à aprendizagem.  

Ao aperceber-me das potencialidades dos meios tecnológicos na 

transmissão e transformação da informação, no momento da instrução e 

demonstração, percebi que esta poderá ser uma mais-valia para todos os 

intervenientes do processo de ensino-aprendizagem, dado que a a sua 

utilização pode trazer benefícios, não só na compreensão da matéria por parte 

dos alunos, mas também na memorização da mesma a curto, médio e longo 

prazo.  

Neste sentido, a questão fundamental deste trabalho é confrontar a 

leccionação com e sem recurso ao PowerPoint, procurando comparar a 

capacidade de aquisição, assimilação e memorização de conteúdos, nas duas 

situações propostas. 

 

5.3 - Revisão da Literatura 
 
 

5.3.1 – Investigação no Ensino da Educação Física 
 

Graça, (2001) refere que “a investigação no ensino da Educação Física 

iniciou-se com a 1ª fase de investigação do ensino geral, que prevaleceu 

durante a primeira metade do século XX, centrada sobre as características do 

bom professor. A 2ª fase centrou-se sobre a descoberta do método ideal, 

através da comparação de resultados produzidos pela aplicação de diferentes 

métodos de ensino. Em vez de continuarmos a perguntar qual é o melhor 
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método, Rink aconselha-nos antes a questionarmo-nos “para que propósitos, 

em que circunstâncias e de que maneira devo eu utilizar esta metodologia de 

instrução?”. O comportamento do professor eficaz. A questão central da 3ª fase 

(com início na década de 60) foi a de saber o que faz o professor eficaz. Como 

é que os comportamentos de ensino, as variáveis de processo observadas na 

aula se associavam aos resultados da aprendizagem dos alunos, as variáveis 

de produto.” 

Mas, apesar do sucesso do programa de investigação na satisfação dos 

objectivos a que se propusera, ele entra em perda da posição dominante nos 

anos 80, no ensino geral e 10 anos mais tarde na educação física, assistindo-

se a um deslocamento da agenda para outros programas e paradigmas de 

investigação. 

No início do novo século, a Educação Física parece despertar, de uma 

forma mais evidente, para a importância que as novas tecnologias exercem 

sobre os conteúdos clássicos desta componente curricular, estando a exigir 

dos professores mais reflexão e experimentação didático-pedagógicas que 

tragam respostas a este novo tema com uma perspectiva fundamentada na 

compreensão crítica de tal relação (Leiro et tal., 2007). 

 

5.3.2 – A Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner e a 
Educação Física 
 

Com o intuito de compreender a inteligência, as suas origens e formas 

de manifestação, muitos estudos foram feitos ao longo dos tempos, formando 

diferentes correntes que, de uma forma ou outra, influenciaram a nossa 

sociedade, sendo ela, também, obviamente, influenciada por essas mesmas 

correntes. 

As mais recentes pesquisas na área do desenvolvimento cognitivo e 

neuropsicologia sugerem que as habilidades cognitivas são bem mais 

diferenciadas e mais específicas do que se acreditava (Gardner, I985). Desta 

forma, os neurologistas têm referido que o sistema nervoso humano não é um 

órgão com propósito único nem tão pouco é infinitamente plástico. Acredita-se, 

hoje, que o sistema nervoso seja altamente diferenciado e que diferentes 

centros neurais processem diferentes tipos de informação (Gardner, 1987). 
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Outra tendência de estudos esteve relacionada com a aplicação de 

testes para avaliar a capacidade cognitiva: os testes de QI (Quociente de 

Inteligência) foram os mais difundidos, e tiveram como precursor Alfred Binet, 

que iniciou os seus estudos pela craniometria, mas abandonou-a ao suspeitar 

de sua validade. 

No laboratório de Binet, entre os seus colaboradores trabalhava um 

jovem Jean Piaget, que não se preocupava tanto com os resultados dos testes, 

mas sim com a forma como as crianças pensavam, qual o seu raciocínio 

quando procurava solucionar uma tarefa. Através dos seus estudos e 

observações criou uma teoria que descreve a inteligência como fruto da 

adaptação do indivíduo ao meio ambiente. A adaptação é construída ao longo 

das interacções da criança com o ambiente por intermédio dos processos 

mentais de assimilação e acomodação. (ver figura nº 11). 

 

 

Assim, o próprio Piaget define a assimilação como (Piaget, 1996):  

“... uma integração às estruturas prévias, que podem permanecer 

invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas 

Figura nº XI - Assimilação e Acomodação segundo Piaget (1996)  
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sem descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, 

mas simplesmente acomodando-se à nova situação”. 

Por outras palavras, a criança tenta continuamente adaptar os novos 

estímulos aos esquemas que ela possui até aquele momento.  

No que respeita à acomodação, o mesmo autor refere que:  

“Chamaremos acomodação (por analogia com os "acomodatos" 

biológicos) toda modificação dos esquemas de assimilação sob a influência de 

situações exteriores (meio) ao quais se aplicam”. 

Desta forma, quando criança não consegue assimilar um novo estímulo, 

ou seja, não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova informação em 

função das particularidades desse novo estímulo restam, apenas, duas opções: 

criar um novo esquema ou modificar o esquema existente. Ambas as acções 

resultam de uma mudança na estrutura cognitiva. Dado o processo de 

acomodação, a criança pode tentar assimilar o estímulo novamente, e uma vez 

modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é prontamente assimilado.  

Resumindo, quando se refere que não existe assimilação sem 

acomodação, significa que a assimilação de um novo dado motor ou conceitual 

dar-se-á primeiramente nos esquemas já existentes, ou seja, acomodados em 

fases anteriores. E quando é referido que não existem acomodações sem 

assimilação, significa que um dado motor ou conceitual é acomodado perante a 

sua assimilação no sistema cognitivo existente. É neste contexto que Piaget 

fala de "acomodação de esquemas de assimilação".  

Assim, de acordo com a teoria construtivista, a maior parte dos 

esquemas, em vez de corresponderem a uma montagem hereditária acabada, 

constroem-se pouco a pouco, e dão lugar a diferenciações, por acomodação às 

situações modificadas, ou por combinações (assimilações recíprocas com ou 

sem acomodações novas) múltiplas ou variadas.  

Embora os testes de QI ainda sejam utilizados, os estudos sobre a inteligência 

não foram abandonados e cresce no meio educacional o interesse por outros 

autores em compreender estes fenómenos. Um destes autores é Howard 

Gardner.  

Gardner (2000) pesquisou ao longo dos seus estudos tanto na 

psicologia, como na neurociência e criou uma série de critérios sob os quais as 
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diferentes "habilidades" deveriam ser analisadas para verificar se constituíam 

ou não uma inteligência – de realçar que este apelidou todas estas habilidades 

de inteligência, contudo, ele mesmo referiu que poderia ser dado outro nome 

tal como competência, habilidade, ou até mesmo talento, desde que fosse dado 

o mesmo nome a todas elas.  

 Até o momento são consideradas oito inteligências (Gardner, 1994, 

2000):  

1. Verbal Linguística, que tem como algumas das características: 

- sensibilidade para a língua falada e escrita; 

- habilidade para aprender línguas; 

- capacidade de utilizar a linguagem para atingir certos objectivos.  

2. Lógico Matemática: 

- capacidade de analisar os problemas com lógica; 

- capacidade de realizar operações matemáticas; 

- capacidade de investigar questões cientificamente.  

3. Musical, que consiste na: 

- habilidade na actuação, na composição e na apreciação de padrões musicais.  

4. Espacial, definida como: 

- potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço, bem como os 

padrões de áreas mais confinadas.  

5. Naturalista, compreendida como: 

- potencial de reconhecer e classificar numerosas espécies - a flora e a fauna - 

do meio ambiente.  

6. Intra-pessoal, considerada por Gardner como uma das mais relevantes, que 

consiste na: 

- capacidade da pessoa se conhecer, incluindo nesses conhecimentos os 

próprios desejos, medos e capacidades, e de utilizar estas informações com 

eficiência para regular a própria vida.  
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7. Inter-pessoal, que, semelhante a anterior refere-se à: 

- capacidade de percepção das intenções, motivações e dos desejos do 

próximo e, consequentemente, de trabalhar de modo eficiente com terceiros.  

8. Corporal Cinestésica, definida como: 

- potencial de se usar o corpo para resolver problemas ou fabricar produtos.  

É importante realçar que nenhuma inteligência se manifesta 

isoladamente, na solução de um problema ou criação de um produto. As 

manifestações ocorrem sempre em conjunto, podendo haver predominância de 

uma ou mais do que uma.  

Implicações da teoria para a Educação Física na escola 

 

 As ideias de Gardner em relação a esta temática, apesar de não terem 

um objectivo voltado para educação, foram adaptadas aos meios educacionais 

por se considerar uma mais-valia para esta área.  

Neste âmbito, Elaine Prodócimo (2007) refere que é importante ter em 

conta que todos somos diferentes e embora esta informação seja conhecida de 

todos e discursada por muitos, verificamos que, mesmo no ensino actual a 

tendência continua a não ter em conta este aspecto, procurando homogeneizar 

o grupo, promovendo formas iguais de ensinar pressupondo formas iguais de 

aprender. É necessário perceber que os nossos potenciais cognitivos são 

variados e por isso aprendemos de formas diferentes e isso tem de ser levado 

em conta.  

A Teoria das Inteligências Múltiplas inteligências não trazem isto como 

novidade, mas ressaltam a importância deste ponto, que muitas vezes é 

esquecido.  

“É importante não apenas reconhecer a diferença, mas valoriza-la!!!! E 

mesmo deseja-la!!!!” Elaine Prodócimo (2007).  

Elaine, refere ainda que ao considerar o movimento como manifestação 

inteligente, ele eleva o status da área da Educação Física, pois rompe, ainda 

mais uma vez com a dicotomia mente e corpo. Assim como ao considerar o 

conhecimento de si e do outro também como inteligências, Gardner (1994) 
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enfatiza a importância das relações pessoais para o desenvolvimento pleno do 

ser. Estas duas áreas pouco valorizadas no meio educacional, que procuram a 

imobilidade dos corpos como forma de disciplina e o individualismo como forma 

de conduta, tendem a ser revistas, dado que são, também, potenciais 

cognitivos, que precisam ser trabalhados.  

 
 
 

5.3.3 – A inteligência Multifocal de Augusto Cury e a Memória 
 

“O Passado não é lembrado, mas reconstruído”. 
Augusto Cury 

 

Outro dos conceitos que julgo importante desenvolver um pouco mais 

neste meu projecto de investigação tem a ver com o conceito de memória.  

Cury, A. (1998) refere que, “o senso comum confunde erroneamente 

memória com inteligência. Para ele, quem tem melhor memória ou melhor 

capacidade de lembrança é mais inteligente. Esse conceito é desprovido de 

fundamento (…) ou mesmo autor vai mais longe quando refere que “não há 

lembrança das informações contidas na memória, mas reconstrução das 

mesmas.” Assim, cada informação ou experiência psíquica é armazenada na 

memória como um sistema de código físico-químico, apelidado de 

“representação psicossemântica” (RPS). As RPSs são sistemas de códigos 

físico-químicos que representam o significado (semântica) ou conteúdo das 

experiências psíquicas (pensamentos, ideias, raciocínios analíticos, 

ansiedades, angústias existenciais, prazeres) e das informações psíquicas 

(nomes, números, símbolos linguísticos, símbolos visuais, fórmulas 

matemáticas).  

As "informações psíquicas" são mais objectivas; por isso, as RPSs que 

as representam na memória são mais bem organizadas. Essas condições 

facilitam a leitura e a recordação ou interpretação das mesmas, que 

normalmente são realizadas com menos distorções.  

As "experiências psíquicas" são mais subjectivas e complexas; portanto, 

são menos organizadas, e a sua reconstrução pela interpretação é realizada 

com maior distorção.  
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No campo da aprendizagem motora, segundo Godinho et al. (1999) 

existem, do ponto de vista teórico, várias perspectivas de análise da memória, 

contudo, todas elas nos remetem o facto de que sem memorização não é 

possível aprender uma habilidade, seja ela qual for, nem realizar uma 

aprendizagem. 

Neste domínio é importante referir que a parte informacional é a de 

maior relevância, pois é através dela que atribuímos significado ao objecto de 

aprendizagem. 

Neste estudo, serão avaliados os três tipos de memória pelo que, 

considero importante resumir cada um deles de forma a clarificar estes 

mesmos conceitos. São os seguintes: acumulação sensorial a curto prazo, 

memória a curto prazo e memória a longo prazo. Olga Vasconcelos (2008). 

 

 

Acumulação sensorial a curto prazo (ASCP) 

Os estímulos são tratados na sua forma física e daí enviados à Memoria 

de Curto Prazo para identificação e processamento. A ASCP pode ser 

considerada um intermediário entre a percepção e a memória e está 

dependente das características dos analisadores sensoriais.  

 

Memória a curto prazo ou memória de trabalho 

A memória de trabalho pode ser vista como um sistema que incorpora 

características e funções tradicionalmente associadas aos processos 

sensoriais, perceptivos, de atenção e de memória a curto prazo que estão 

envolvidos no processamento de informação. A memória de trabalho actua em 

todas as situações que requerem o uso e armazenamento temporários de 

informação e processos de produção de respostas. 

Com vista a influenciar a função da memória a longo prazo, a memória 

de trabalho fornece uma actividade de processamento essencial necessária 

para o adequado transfer da informação para a memória a longo prazo. 
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Memória a longo prazo 

A memória a longo prazo é um armazém de informação mais 

permanente. Podemos dizer que é a componente da memória que contém 

informação sobre eventos específicos passados, bem como sobre o nosso 

conhecimento geral acerca do mundo que nos rodeia. 

 

Apesar de a memória ser considerada como uma entidade única, 

existem outros conceitos que não podemos descurar das várias classificações 

que lhe são subjacentes (memória visual, memória auditiva, memória 

cinestésica, memória motora) e que dizem respeito aos vários tipos de 

informação que o ser humano pode armazenar (Magill, 2001).  

 

Aprofundando um pouco mais sobre a forma de como a memorização da 

informação ocorre, Melo et al. (2002) defende que esta obedece a três fases ou 

processos: 

(i) Fase de registo – processo de criação de uma representação interna 

da estimulação sensorial que, seleccionada, ficará armazenada no sistema. 

(ii) Fase de armazenamento – processo usado para manter a 

informação na memória. 

(iii) Fase de evocação – processo através do qual o indivíduo acede à 

informação guardada na memória. 

 

Para finalizar esta breve análise segundo Melo et al. (2002), o factor 

tempo e a forma como a informação é codificada e organizada no sistema são 

aspectos cruciais no processo de memorização. No que respeita ao tempo, 

quanto maior for o período de retenção, mais probabilidades tem a informação 

de se deteriorar. Em relação à forma como a informação é codificada e 

organizada, uma falha ou inadequação de classificação no momento da sua 

codificação, organização e armazenamento poderá conduzir à perda da 

informação. 
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5.3.4 - A aprendizagem Motora e Desportiva Como Campo de 

Estudo e Aplicação 
 

A aprendizagem motora quer em meio escolar quer no desporto de alto 

rendimento, é caracterizada pela modificação de um comportamento, por 

intermédio da prática ou da experiência adquirida pelo indivíduo/criança. Ela 

evidencia-se através de diferentes factores como a capacidade de 

memorização, a motivação do indivíduo e a sua capacidade de armazenar 

informações adquiridas anteriormente, tudo isto, decorrente das actividades 

dos vários estágios de processamento de informação. Existem, ainda, formas 

de transferir essa informação (por exemplo, das sensações à contracção 

muscular). 

Segundo vários autores, o processamento de informação é composto 

pelos seguintes estádios (figura nº 12): 

 

i) Identificação dos estímulos 

ii) Selecção da resposta 

iii) Programação da resposta. 

 

Figura nº XII - Estádios do Processamento da Informação segundo Welford (1952); Broadbent (1958); Deutsch & 
D. (1963) e Keele (1973). 

 



Capítulo 5 - Projecto de Estudo 

 

- 94 - 
 

Esta análise dos estádios de informação assume, de uma forma geral, 

que a informação periférica entra no sistema e é processada no primeiro 

estádio. Quando este estádio completou esta informação o resultado é passado 

para o segundo estádio, cujo resultado é passado para o terceiro e assim por 

diante até o processo resultar, finalmente, em acção. 

Os resultados de muitos testes de laboratório sugerem a existência de, 

pelo menos, três estádios que compreendem o intervalo entre o estímulo e a 

resposta: 

1º Estádio - identificação do estímulo - envolve a activação dos 

processos perceptivos, tais como a detecção do estímulo e o padrão de 

reconhecimento. Neste estádio, a tarefa do executante é dar significado ao 

estímulo. (e.g. Swets, 1964,cit. Schmidt, 1991). 

2º Estádio – selecção da resposta - neste estádio os processos de 

decisão são activados. 

Aqui, o executante terá, presumivelmente, identificado as características 

importantes do estímulo e deverá então decidir qual a resposta apropriada a 

dar. (Fitts& Segger, 1963, Hick, 1952, todos cit. Schmidt, 1991). 

3º Estádio – programação da resposta - são utilizados processos 

efectores para determinar o padrão de movimento espaço-temporal correcto 

que foi seleccionado. A primeira tarefa do executante neste estádio é decidir 

quais os comandos motores que devem ser accionados, de forma a assegurar 

uma correcta execução da resposta. (e.g. Henry e Jones, 1960; Klap & Erwin, 

1976, todos cit. Schmidt, 1991). 

Com a prática, quer a qualidade quer a consistência da produção de 

movimentos melhora. Além disto, há um aumento na automatização da 

execução da resposta permitindo que o executante produza movimentos com 

um baixo envolvimento cognitivo. 

 

5.3.5 - A instrução Programada  

 

Faria Jr, A. (1972), refere que para haver aprendizagem, é necessário 

que o conteúdo seja elaborado por etapas e com adequação ao nível de 

desempenho dos alunos como forma de promover a aquisição de 
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conhecimento. Só desta forma é que é possível aos alunos efectuarem uma 

assimilação dos conteúdos e cometerem um número mínimo de erros. A 

eficácia do programa elaborado pelo professor é visualizada através do número 

de respostas correctas do aluno. 

As informações apresentadas aos alunos devem ser claras e pouco 

extensas e devem conduzir o aluno à descoberta de uma resposta correcta. 

Como forma de transmitir a informação e auxiliar o próprio aluno a descobrir a 

origem do erro podem ser apresentadas situações-problema quer em papel, 

quer através de diapositivos, bem como na visualização de vídeos de vários 

executantes, bem como do próprio executante. 

 

5.3.6 – As TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 
 

Nas últimas décadas, a preocupação com a disseminação e a 

democratização do acesso à educação para atender a grande massa de 

educandos, evidenciou a importância da educação com recurso a outros meios 

que dessem resposta mais rápida aos educandos que não os recursos 

tradicionalmente utilizados.  

Actualmente, é discutida a importância de se repensar as práticas 

pedagógicas para enfrentar os desafios provenientes da globalização, da 

revolução nas tecnologias de informação e comunicação e do encaminhamento 

para uma sociedade independente. (Sebriam D. 2009) 

A evolução da sociedade actual, reflecte as necessidades de um ensino 

igualmente actualizado no sentido de acompanhar a evolução dos tempos. 

Assim, a forma como hoje contactamos uns com os outros, foi o resultado de 

várias inovações que permitiram que cada vez mais pessoas tenham 

computadores e ligações à internet, se chegue cada vez mais longe, cada vez 

mais depressa e a preços cada vez mais acessíveis. Certo é, sem dúvida, que 

estas tecnologias se assumiram, em poucas dezenas de anos, como 

ferramentas poderosas de informação e comunicação que vieram para ficar e 

para modificar o nosso dia-a-dia em todas as dimensões. 

A escola não pode afastar-se desta realidade e os agentes de ensino 

que, igualmente a integram, muito menos podem ficar indiferentes a esta 

evolução. Assim, e tal como refere Adell (1997), “as tecnologias de informação 
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e comunicação não são mais uma ferramenta didáctica ao serviço dos 

professores e alunos... elas são e estão no mundo onde crescem os jovens que 

ensinamos...”. 

Nascimento (2003) aponta que dentro do processo de formação do 

Profissional de Educação Física, não podemos esquecer que há um processo 

emergente de aprendizagem permanente, devido aos constantes avanços em 

todas as áreas de estudo. Assim, hoje o professor ou profissional que não se 

mantém actualizado, com a exuberância dos novos meios tecnológicos e 

conhecimentos, corre o risco de antes de concluir os seus estudos, de ter 

esses conhecimentos totalmente desfasados, tal é a velocidade da informação 

e das infovias que a mesma utiliza (Sebriam D. 2009). 

Como tentativa de comprovar, debater e reflectir os benefícios das TIC 

dentro do contexto escolar, temos assistido ao enorme incremento que se tem 

verificado no número de associações profissionais e sociedades científicas 

ligadas à área da tecnologia educativa (e.g. Association for the Advancement of 

Computing in Education (AACE); Society for Information Technology and 

Teacher Education (SITE); e ao número também crescente de revistas no 

âmbito desta especialidade (e.g. Computers and Education: An International 

Journal; Journal of Research on Computing in Education. 

Com a emergência de novas tecnologias educacionais, que buscam 

novas formas de promover o processo de ensino e aprendizagem, a 

preocupação com a utilização destas tecnologias no ensino dentro da área de 

Educação Física Escolar também aumentou pelo que, apareceu recentemente 

o Physical Education Technology Journal.  

Inúmeros estudos têm sido desenvolvidos com o objectivo de verificar 

e/ou comprovar os reais benefícios das TIC, ou até mesmo constar se houve 

ou não aumento na utilização destes meios de transmissão de conhecimento 

em contexto escolar. 

Um estudo realizado por Sebriam D. em 2009, cujo objectivo foi 

caracterizar a forma como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

estão integradas no ensino de Educação Física das escolas municipais de 

Londrina – Paraná – Brasil, encontrou como principais resultados que os 

professores de Educação Física possuem um bom conhecimento informático e 
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uma boa experiência de utilização das TIC a nível pessoal e em actividades 

que vão ao encontro das tarefas dos docentes. No contexto pedagógico, os 

resultados indicam que somente 16% dos professores de Educação Física 

utilizam as TIC junto aos alunos. Os docentes não se sentem preparados para 

utilizar as TIC em contexto educativo, somente 26,7% dos professores de 

Educação Física receberam formação para utilização das TIC junto aos alunos 

em sala de aula. A aplicação mais utilizada em contexto educativo é o CD-

ROM/DVD, seguido de ferramentas de produtividade como dispositivos de 

apresentação e produção de textos. Apesar do baixo nível de utilização das 

TIC junto aos alunos a maioria dos professores manifesta uma atitude positiva 

face às TIC, atribuindo importância a sua integração no ensino de Educação 

Física. 

Outro estudo relacionado com esta temática por Siskos, A. et al (2005), 

cujo objectivo foi pesquisar os efeitos da instrução assistida por computador no 

desempenho académico em educação física em alunos gregos do ensino 

primário refere que esta nova ferramenta de ensino é uma forma eficaz de 

introduzir programas de educação física relacionados com a saúde. 

Uma outra questão prende-se com a necessidade de tornar os alunos 

mais reflexivos e dotados de uma capacidade conhecedora justa sobre as suas 

competências e capacidades. A escola, será assim obrigada a repensar as TIC, 

fazendo a sua integração não como objecto de estudo em si, mas como 

recurso para a realização e consolidação das aprendizagens, procurando-se 

que o aluno se aproprie das mesmas, mas sobretudo fazendo com que se 

produza educação através dessa apropriação do conhecimento e auto-

conhecimento. Ainda a propósito desta necessidade de reflexão por parte do 

aluno, a observação assume um papel preponderante na promoção de reflexão 

e consequentemente aprendizagem por parte do aluno, senão vejamos, “os 

meios audiovisuais, pela ampliação, aproxima a observação dos fenómenos e 

permitem verificar com fidelidade e precisão. Observar é primeiramente 

compreender"(Moderno, A.1992). 

O conhecimento educativo, tal como a sociedade, está em permanente 

evolução, daí que seja necessário que a escola, no seu todo, como parte 

integrante de um sistema específico dessa mesma sociedade, tenha que estar 
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numa constante renovação, perante a necessidade de adquirir um conjunto 

diversificado de competências e conhecimentos, necessários ao saber 

desenvolver e proporcionar de uma pedagogia orientada para o seu uso e 

implementação, de modo a que faculte uma compreensão do seu papel nas 

várias áreas da actividade social. 

 

5.4 – Objectivos do Estudo 

 

5.4.1 - Objectivo Geral  

 

Com o presente estudo, pretendo perceber se o recurso didáctico aos 

audiovisuais nos períodos de instrução, tem influência na capacidade de 

aquisição, assimilação e memória da informação, por parte dos alunos. 

 

5.4.2 – Objectivos Específicos 

1 – Caracterizar as variáveis Aquisição, Assimilação e Memória. 

2 – Comparar as variáveis Aquisição, Assimilação e Memória, nos dois 

momentos de observação.  

 

5.5 – Material e Métodos  

 

5.5.1 – Caracterização da Amostra  

 

A amostra deste trabalho é constituída por 12 alunos, 6 da turma 10ºCT4 

e 6 da turma 10ºCT5. Todos os elementos têm 16 anos de idade e 

provenientes da Escola Secundária de Valongo. Dentro de cada turma foram 

escolhidos um elemento do sexo masculino e um elemento do sexo feminino 

para cada nível de ensino, sendo um aluno de nível de aptidão inferior, um 

aluno que tenha obtido no final do segundo período uma classificação igual a 

12 valores, um aluno intermédio com classificação igual a 15 valores e um 

aluno avançado com classificação igual a 18 valores. 
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5.5.2 - Descrição e análise do instrumento utilizado  

 

A recolha dos dados foi realizada para a avaliação da evolução das 

habilidades motoras, em 2 momentos (aulas), uma na avaliação diagnóstico e 

outra na avaliação Sumativa, no final do período. A Unidade Didáctica foi 

composta por dez aulas nas quais a turma do 10ºCT4 não teve recurso aos 

meios audiovisuais e ao 10ºCT5 teve este recurso em todas as aulas. Para 

avaliar a capacidade de aquisição assimilação e memória foi avaliada na última 

aula da Unidade Didáctica das duas turmas. Importa dizer que ambas as 

turmas tiveram o mesmo professor a leccionar as aulas e as mesmas 

condições materiais, espaciais e temporais. 

Recorri a três tipos de avaliação: 

1 - Para avaliar a evolução das habilidades motoras recorri às grelhas de 

avaliação sumativa com os critérios aprovados pelo Grupo de Educação Física. 

2 - Para avaliar a capacidade de aquisição e assimilação recorri à Tarefa 

das Pirâmides de Copos de Magill (1998) (Anexo nº 29), com uma pequena 

alteração que tem a ver com o facto de pretender comparar os alunos de 

ambas as turmas com o recurso aos meios audiovisuais. Para tal, neste 

momento de avaliação ambos os grupos tiveram as mesmas condições de 

instrução, ou seja, através de meios audiovisuais, neste caso de um powerpoint 

com informação acerca do teste a realizar. 

3 – Para avaliar a capacidade de memória, recorri ao teste de Memória 

Visual de Menvis-A. Este teste destina-se a avaliar a memória visual. Consiste 

em memorizar, durante um período de dois minutos, a posição de doze figuras 

(cinco quadrados e sete círculos), que estão dispostas sobre um desenho de 

fundo (Anexo Nº 30). No final desse período, o sujeito teve de reproduzir numa 

folha onde apenas estava a figura de fundo (ver Anexos), o maior número de 

quadrados e círculos na posição correcta, recorrendo apenas à sua capacidade 

de retenção da informação. Foi concedido um máximo de 2 minutos para 

executar essa tarefa. 
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5.5.3 – Procedimentos Estatísticos  
 
 

Para o tratamento dos dados utilizei o programa Microsoft Office 2007 

(para realizar a grelha de resultados inicial (Anexo nº 31)) para o sistema 

operativo Windows 2007.  

No que se refere à análise estatística descritiva, calculei as 

percentagens, os valores médios e o desvio padrão de cada uma das 

categorias em estudo.  

Seguidamente, recorri ao teste T de Student para medidas 

independentes, com o objectivo de comparar as médias entre as categorias e 

verificar se as diferenças (caso existissem) eram estatisticamente significativas.  

O nível de significância definido foi de p ≤ 0,05. 

 
 
 
5.5.4 - Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
 

No quadro n°1, podemos constatar os resultados apresentados no Teste 

1 (Pirâmide de Copos) e no Teste 2 (Memória Visual de Menvis-A com 

resultado nos três tipos de memória: Acumulação Sensorial a Curto Prazo –

ASCP; Memória de Trabalho – MT; Memória a Longo Prazo – ML e o total das 

soma das pontuações das três memórias avaliadas) pelas categorias do 

sistema, e estabelecer a comparação entre as turmas cuja Unidade Didáctica 

de Ginástica foi leccionada com e sem recurso a meios audiovisuais. 
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Turma sem 

audiovisuais 
Turma com 

audiovisuais   

Categorias x ± sd x ± sd t p 

Teste 1 (segundos) 15,7233 ± 2,72100 19,4150 ± 4,89426 -1,615 0,533 

Teste 2 ASCP 
(Pontuação) 

13,00 ± 4,561 10,00 ± 4,427 1,156 0,81 

Teste 2 MT 
(Pontuação) 

11,50 ± 4,848 8,17 ± 4,535 1,23 0,927 

Teste 2 MLP 
(Pontuação) 

11,83 ± 4,622 9,17 ± 4,997 0,96 0,52 

Teste 2 Total 
Pontuação 

36,33 ± 13,692 27,33 ± 13,292 1,155 0,758 

 

Quadro nº 1 - Resultados, em segundos/pontuação, dos testes às diferentes categorias (x ± sd) e da 

comparação de médias (valores de t e p) entre as aulas leccionadas com e sem recurso aos meios 

audiovisuais. 

 

Verifica-se que no Teste 1 (Tarefa da Pirâmide de Copos, a média dos 

tempos conseguidos pela turma sem recurso aos meios audiovisuais foi de 

15,7233 segundos, enquanto que para as aulas leccionadas com o recurso a 

estes meios foi de 19,4150 segundos. O valor de prova para esta dimensão (p= 

0,533), indica que a diferença de médias não é estatisticamente significativa. 

Tendo em conta o principal objectivo deste estudo, neste teste em particular, 

(perceber a influência do recurso aos meios audiovisuais na capacidade de 

aquisição e assimilação da informação durante a instrução/demonstração), com 

base neste valores podemos constatar que a turma sem recurso a meios 

audiovisuais foi mais rápida a realizar a tarefa, comparativamente à turma com 

recurso a meios audiovisuais. Tal pode justificar-se pelo facto de, ao longo do 

1º e 2º Períodos, ambas as turmas terem sempre utilizado os meios 

audiovisuais nas aulas, pelo que, apesar de na Unidade Didáctica de Ginástica 

(no 3º Período), uma das turmas não ter recorrido a estes meios, pode ter 

havido uma transferência de aprendizagem no momento da aquisição e 

assimilação de conhecimentos via meios audiovisuais e, por esta razão a 

adaptação a este recurso ficou facilitada. Esta justificação tem por base 
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Schmidt, 1991 que remete a definição de Transferência de Aprendizagem para 

a influência de uma destreza praticada anteriormente na aprendizagem de uma 

nova destreza ou no desempenho de uma mesma destreza num contexto 

diferente.  

No Teste 2 (Memória Visual de Menvis-A), no que respeita à ASCP 

(Acumulação Sensorial a Curto Prazo), os alunos sem recurso aos meios 

audiovisuais obtiveram uma maior pontuação média (13,00 pontos) em relação 

aos alunos com recurso a estes meios (10 pontos). O valor de prova para esta 

dimensão (p= 0,81), indica que a diferença de médias não é estatisticamente 

significativa. Na MT (Memória de Trabalho), os resultados foram idênticos onde 

os alunos da turma sem meios audiovisuais apresentaram, em média 11,50 

pontos e os alunos com este recurso apresentaram, apenas, 8,17 pontos. O 

valor de prova para esta dimensão (p= 0,927), indica, mais uma vez, que a 

diferença de médias não é estatisticamente significativa. O mesmo se verificou 

na ML (Memória a Longo Prazo) em que os alunos sem meios audiovisuais 

apresentaram 11,83 de pontuação média, superior à pontuação média 

conseguida pelos alunos da turma com este recurso de 9,17. O valor de prova 

para esta dimensão (p= 0,52), indica, uma vez mais, que a diferença de médias 

não é estatisticamente significativa.  

A soma do total de pontuações médias conseguidas pelos alunos sem 

recurso aos meios audiovisuais, em relação aos três tipos de memória foi de 

36,33 que se verifica ser superior ao total conseguido pela turma com recurso a 

estes meios que foi de 27,33 pontos. O valor de prova para esta dimensão (p= 

0,758), indica, uma vez mais, que a diferença de médias não é estatisticamente 

significativa.  Tendo em conta o principal objectivo deste estudo, neste teste em 

particular, (perceber a influência do recurso aos meios audiovisuais na 

capacidade de memoria da informação durante a instrução/demonstração), 

com base neste valores podemos constatar que a turma sem recurso a meios 

audiovisuais obteve maior performance, comparativamente à turma com 

recurso a meios audiovisuais. 

Seria de esperar que os alunos com meios audiovisuais tivessem uma 

performance superior aos alunos sem recurso a este meio uma vez que vários 

estudos demonstram que este meio é uma mais-valia para o processo ensino-
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aprendizagem, Um dos estudos realizado por Siskos, A. et al (2005), cujo 

objectivo foi pesquisar os efeitos da instrução assistida por computador no 

desempenho académico em educação física em alunos gregos do ensino 

primário, refere que esta nova ferramenta de ensino é uma forma eficaz de 

introduzir programas de educação física relacionados com a saúde. 

Estes valores podem ter muitos factores influenciadores, uma vez que, a 

capacidade de aquisição, assimilação e a memória serem fenómenos 

complexos no campo de estudo do ensino. Tal vez se este estudo tivesse sido 

realizado no início do ano lectivo, os resultados seriam completamente 

diferentes, uma vez que, nesta altura, a transferência de aprendizagem via 

meios audiovisuais, seria uma condicionante inexistente neste estudo. Outro 

facto importante de realçar tem a ver com o valor de prova para todas as 

dimensões indicar que a diferença de médias não é estatisticamente 

significativa, tais valores podem justificar-se pelo facto de a amostra não ser 

suficientemente significativa para constatar uma diferença estatisticamente 

relevante. 

Apesar de tal não se ter verificado neste projecto de investigação, 

conhecendo as potencialidades dos meios audiovisuais no tratamento, 

transmissão e manipulação da informação tudo leva a querer que a sua 

utilização, reúna mais uma condição necessária para que a aprendizagem 

ocorra (Ortega e tal, 1996). Desta forma, tudo indica que recorrendo a esses 

meios, os alunos assimilem melhor o que é necessário fazer nos momentos em 

que têm de colocar em prática as directrizes do professor, agindo, assim, mais 

rapidamente. 

 

5.5.5 - Conclusões  
 

Pelos resultados de um modo geral, o grupo de alunos que não teve o 

recurso aos meios audiovisuais apresentou uma performance superior ao 

grupo que recorreu a este meio na Unidade Didáctica de Ginástica Acrobática. 

Estes resultados podem ter como possível explicação, de entre outros 

factores, a transferência de aprendizagem, dado que estes testes foram 

aplicados no final do ano lectivo no qual ambas as turmas tiveram as mesmas 
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condições de instrução, ou seja, o professor recorreu aos meios audiovisuais 

excepto na última Unidade Didáctica do 3º período (Ginástica Acrobática). 

Sendo o recurso a meios audiovisuais uma alternativa, relativamente 

recente, no contexto da Educação Física, e como refere Sebriam (2009), 

Apesar do baixo nível de utilização destes junto aos alunos, a maioria dos 

professores manifesta uma atitude positiva face a este complemento, atribuindo 

importância à sua integração no ensino de Educação Física. Com base nos 

resultados do estudo desta autora, constatou-se que a integração e utilização 

dos meios audiovisuais no ensino de Educação Física parece ainda estar 

“numa fase embrionária e os tipos de actividades desenvolvidas encontram-se 

ainda longe do potencial dos seus recursos”. Julgando que este é um 

complemento que poderá ter uma grande importância e fazer a diferença na 

aprendizagem dos alunos, julgo que é importante a realização de mais estudos 

neste âmbito, relacionando os meios audiovisuais e a aprendizagem e controlo 

motor dos alunos. 
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6.1 - Conclusões e expectativas para o futuro 
 

O dia 7 de Setembro de 2010 ficará para sempre marcado na minha vida 

profissional como sendo o ponto de viragem para um mundo completamente 

diferente do qual eu estava integrada. Foi aí que se iniciou o meu percurso de 

passagem de estudante de Educação Física para Professora desta área que 

desde sempre me fascinou. 

Referi nas minhas expectativas iniciais que, para mim, o estágio significa 

o culminar de aplicação de conhecimentos que tenho obtido na minha 

instituição (FADEUP) ao longo dos últimos quatro anos. Agora posso 

acrescentar que além da aplicação dos conhecimentos o estágio foi um 

princípio, um pequeno passo e um grande momento de aprendizagem ao qual 

tenho a plena consciência que nunca mais voltarei a passar. Sentir-me 

acompanhada e apoiada ao ter um Professor Cooperante com uma vasta 

experiência profissional do meu lado aula após aula, foi sem dúvida alguma um 

privilégio para mim.  

Ao iniciar este estágio, senti que o lugar de professor é um lugar de 

auto-construção, um lugar de percurso; onde foram disponibilizadas as todas 

as ferramentas para um bom trabalho e onde os conhecimentos são 

desafiados, posteriormente, é pedido um retorno, uma entrega total de corpo e 

alma no sentido de todos os objectivos serem atingidos ou, melhor ainda, 

excedidos.  

O questionamento acerca do que é “ser professor”, tão falado no 

primeiro ano de mestrado, começou a consolidar-se nas minhas reflexões 

aquando do final do primeiro período. O acto de reflectir acerca da profissão de 

professor, impulsionou-me a pesquisar, com mais afinco, acerca de qual o 

papel do professor de Educação Física, quer na escola, quer na sociedade. Na 

escola é perceptível que já conquistou o seu lugar, contudo, verifiquei que esse 

espaço ainda não está totalmente reflectido na sociedade. Por esta razão, é 

importante que o professor de Educação Física reforce a sua identidade, 

formando-se continuamente, desenvolvendo-se profissionalmente, elevando, 

por consequência a fia imagem social.  
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Posso afirmar que a angústia inicial de leccionar aulas a uma turma de 

uma faixa etária tão próxima da minha, com alunos de diferentes 

personalidades, diferentes necessidades e diferentes expectativas em relação 

a mim e à disciplina, transformou-se em orgulho, em alegria, em saudade, em 

melancolia por saber que deixei a minha marca na vida académica dos meus 

alunos assim como eles também deixaram a sua marca neste inicio de vida 

profissional. Tudo isto foi conseguido à média que a minha auto-confiança foi-

se evidenciando e o meu sentido de auto-superação e auto-determinação foi 

ganhando formas e contornos, levando-me a crescer tanto como professora 

como mulher. 

Tenho a plena consciência de que ainda tenho um caminho a percorrer 

no sentido de desenvolver a capacidade de construir o conhecimento 

profissional pela reflexão na acção, da acção e para a acção, tendo abertura à 

mudança e inovação. Desta forma sinto a necessidade constante de uma auto-

formação uma vez que, face às necessidades de cada situação, é necessário 

pesquisar e investigar no sentido de melhorar a minha intervenção em meio 

escolar. Ao aumentarmos o nosso conhecimento enquanto professores, 

aumentamos igualmente a capacidade de justificar os nossos actos quando 

surge a necessidade de justificar o porquê de tomarmos estas decisões e não 

outras.  

Ao reflectir, tento não me limitar a descrever os acontecimentos, mas 

sim a questionar-me sobre os porquês e quais a estratégias possíveis de 

adoptar no sentido de resolver problemas e melhorar a qualidade de ensino. 

Como é sabido, as reflexões, ultrapassam largamente o processo de ensino-

aprendizagem. A reflexão acerca de todas as áreas interventivas ao longo 

deste ano de estágio Professional, serviram de “bússola orientadora” no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do meu processo de ensino-

aprendizagem. 

No momento da observação das aulas do meu colega de estágio, tentei, 

reflectir com base nos mesmos parâmetros, servindo-me da reflexão para 

melhorar a minha própria qualidade de ensino. Quem compreende melhor sabe 

intervir melhor e quem intervém melhor obtém melhores resultados.  
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Concluindo, no fundo tento seguir o caminho de um professor reflexivo 

que “analisa, reflecte e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das diferentes funções 

docentes em que sobressaem funções lectivas, de organização e gestão, 

investigativa e de cooperação, num caminho de construção de uma “postura” 

adequada à profissão de professor”. 

A minha evolução e progressão foram conseguidas a todos os níveis, a 

aquisição e o refinar de comportamentos de gestão, a instrução e organização 

de aula, o desenvolvimento da minha escrita, que muitas vezes era um “bicho-

de-sete-cabeças”, tornou-se numa vitória pessoal.  

 Por fim, a minha evolução deve-se, igualmente à relação criada com o 

meu colega de estágio, e com o Professor Cooperante, já para não falar na boa 

relação, ao longo do ano lectivo, com os alunos, estes foram exemplares ao 

longo de todo o percurso, contribuindo para um óptimo desempenho de ambas 

as partes. Apesar de sermos apenas dois estagiários, fomos verdadeiramente 

um núcleo, com muito trabalho, dedicação e sucesso, em que a peça chave o 

Professor Cooperante, sempre disponível para auxiliar e apoiar em tudo o que 

fosse preciso e, também sempre pronto a dar-nos mais e mais trabalho para 

desafiar os nossos limites levando-nos à transcendência dos mesmos. Posso 

assim dizer que sem ele, seríamos apenas um bom grupo de trabalho, com ele 

tornámo-nos num grupo de excelência. Tenho a pela consciência que jamais 

terei, na minha vida, uma experiência tão enriquecedora como esta, jamais 

serei o mesmo depois do estágio, jamais colaborarei com um Professor 

Cooperante e um Orientador como estes. Irei recordar para sempre este ano e 

este núcleo de estágio da Escola Secundária de Valongo! 

No futuro quero continuar a investir na minha formação enquanto 

professor em prol da contribuição para o reforço de uma imagem social do 

professor de Educação Física positiva na escola e na sociedade em geral. Este 

estágio ensinou-me que não me devo limitar a influenciar os alunos para uma 

aula, uma Unidade Didáctica ou um ano lectivo, devo ser ter a capacidade de 

influenciá-los para toda a vida. Só assim, conseguirei transmitir o papel que a 

Educação Física tem na sociedade, através da promoção de estilos de vida 

saudáveis em todos os alunos. Este é o verdadeiro ensinamento que retiro 
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desta experiência e esse é o maior contributo que poderei dar para uma 

formação integral de todos os alunos que por mim passarão, ano após ano.  

Tenho a plena consciência que, terminada esta etapa, não será fácil a 

entrada no mercado de trabalho, contudo tenho a secreta esperança e farei o 

que for preciso para conseguir um lugar neste mundo de excelência que é o 

mundo da Educação em geral e da Educação Física em particular. 

 

 “ Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que 

não possa ensinar.” 

Voltaire
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Anexo nº 1- Exemplo de um MEC 



 

IV 
 

Índice 

Introdução ........................................... Erro! Marcador não definido. 

Módulo 1 – Análise da Modalidade DesportivaErro! Marcador não 

definido. 

1.1- Cultura Desportiva ............................................. Erro! Marcador não definido. 

1.1.1- ................................................................................... História da Modalidade

 .......................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

1.1.2- ....................................................................... Caracterização da Modalidade

 .......................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

1.1.3- .................................................................................................... Regulamento

 .......................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

1.2- Fisiologia do Treino e Condição Física ............ Erro! Marcador não definido. 

1.3- Aspectos Psicossociais .................................... Erro! Marcador não definido. 

1.4- Habilidades Motoras .......................................... Erro! Marcador não definido. 

1.4.1- O ensino do Basquetebol ................................... Erro! Marcador não definido. 

1.4.2- Fundamentos Técnicos....................................... Erro! Marcador não definido. 

1.4.3- Fundamentos Tácticos........................................ Erro! Marcador não definido. 

Módulo 2 – Análise do Envolvimento Erro! Marcador não definido. 

2.1- Recursos Materiais: .............................................. Erro! Marcador não definido. 

2.2-Recursos Humanos................................................ Erro! Marcador não definido. 

2.3-Recursos Temporais .............................................. Erro! Marcador não definido. 

2.4-Aspectos de Segurança ......................................... Erro! Marcador não definido. 

Módulo 3- Análise dos Alunos .......... Erro! Marcador não definido. 

Módulo 4 – Extensão e Sequência da Matéria . Erro! Marcador não 

definido. 

Módulo 5- Definição dos Objectivos . Erro! Marcador não definido. 

Módulo 6: Configuração da Avaliação ............. Erro! Marcador não 

definido. 

Módulo 7: Progressões de Ensino .... Erro! Marcador não definido. 

Conclusão ........................................... Erro! Marcador não definido. 
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Anexo nº 2 – Exemplo de uma Unidade Didáctica 

Unidade Didáctica – Dança (12º ano) 

Legenda: AD – Avaliação Diagnóstico; I – Introdução; E – Exercitação; C- Consolidação; AS – Avaliação Sumativa. 

 

Mês JANEIRO FEVEREIRO 

Dia 13 18 25 27 1 3 10 15 22 24 

Semana Qui Ter Ter Qui Ter Qui Qui Ter Ter Qui 

Espaço Pavilhão 

Conteúdos / Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CORPO 

AD 

I/E E E E C C C C 

AS 

 

TEMPO/RITMO I/E E E E E C C C 

ESPAÇO 
Pessoal 

I/E E E E E C C C 
Geral 

ENERGIA  I/E E E E C C C 

RELAÇÃO 
Com o próprio 

 I/E E E E E C C C 
Com os Outros 

EXPRESSÃO 
Facial  

 I/E E E E E C C C 
Corporal 

POSTURA   I/E E E I/E E E E 

CRIATIVIDADE   I/E E E I/E E E E 

Es
ti

lo
s 

d
e

 

d
an

ça
 Aeróbica AD I/E E E E E E  E 

Danças de salão (Cha-Cha-

Cha, tango e Jive) 
     I/E E I/E E 

Construção Coreográfica com toda a turma 

(Sequencias de passos de Dança) 
 I/E E E E C C  C 

Construção Coreográfica em grupos de 4/5 

elementos 
  I/E E E E C  C 

Cultura Desportiva 

História da dança I/E         AS 

Terminologia própria da Dança I/E E E E E E E E E E 

Fisiologia do Treino e Condição Física 

Ritmo   

E 

(Durante a activação geral e a coreografia). 
AS 

Orientação Espaço-Temporal   

Equilíbrio  

Resistência Anaeróbia Láctica  

Força  

Conceitos Psicossociais 

Motivação          

AS 

Empenho          

Criatividade          

Superação          

Cooperação          

Disciplina/ Atenção          
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Anexo nº 3 – Planeamento Anual 
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Anexo nº 4 – Plano de Aula (Modelo Inicial) 

 

Professor: Liliana Barbosa Aula nº:  Sessão nº  de  Ano/Turma: 12CT2 Data:   /  / 

Local: Escola Secundária de Valongo Nº de alunos:  Hora: 

Unidade Didáctica:  Função Didáctica:  Espaço:  Duração útil: 75’ 

Objectivo específico: 

 Material:. 

 

P.A. 

 

 
Conteúdos/ Objectivos 

Situações de Ensino - Aprendizagem 

Organização Didáctico - Metodológica/Esquema 

 

Critérios de Êxito 

Inicial  
   

Fundamental  

   

Final 
    

Observações: 
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Anexo nº 5 – Plano de Aula (Modelo Evolução) 

Professor: Liliana Barbosa Aula nº: 

Sessão nº  

de  Ano/Turma: 12CT2 Data:   /  / 

Local: Escola Secundária de Valongo Estilos de ensino: Nº de alunos:  Hora: INICIO/FIM 

Unidade Didáctica:  Função Didáctica:  Espaço:  Duração útil:  

Objectivo específico: F D A 

   

Sumário:  Material:. 

 

P.A. 

 

 

Conteúdos/ 

Objectivos 

Situações de Ensino - Aprendizagem 

Organização Didáctico - Metodológica/Esquema 

Critérios de 

Êxito/Componentes Críticas 

Inicial 

 

Tempo 

(hora de término) 

   

Fundamental 
Tempo 

(hora de término) 

   

Final 
Tempo 

(hora de término) 
   

Legenda: 

Observações: 



 

IX 
 

Anexo nº 6 – Exemplo PowerPoint aula 
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Anexo nº 7 – Sumários Moodle 
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Anexo nº 8 – O meu Portefólio Digital 
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Anexo nº 9 – Portefólio do Núcleo de Estágio 
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Anexo nº 10 – Projecto Curricular Moodle 
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Anexo nº 11 – Página de Alunos Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII 
 

Anexo nº 12 – Calendário Moodle 
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Anexo nº 13 – Página de Alunos (Anos anteriores) 
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Anexo nº 14 – Conteúdos descritores e ficha de avaliação Andebol 12º ano 

Ficha de Avaliação Sumativa – Andebol – 12º Ano 

 

 

 

Situação de Avaliação: Jogo 5 X 5 (Marcação à Zona) 

Nº Nome Ataque com bola Pontos de apoio 

Atitude defensiva 

ao portador da 

bola 

Atitude defensiva 

sem bola 

Contextualização dos 

gestos técnicos em 

jogo 

Identifica as regras 

básicas do jogo 
TOTAL 

  1 3 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 5 7 1 2 3 24 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

 Total                    



 

XX 
 

12º Ano - Critérios de Avaliação – Competências Essenciais de Andebol 

Nível 
Ataque com bola 

1 O aluno com posse de bola não demonstra intenção de progredir no terreno e em situação de 1X1  revela dificuldades em ultrapassar adversário directo 

2 O aluno com posse de bola por vezes demonstra intenção de progredir no terreno e em situação de 1X1  nem sempre consegue ultrapassar o adversário directo 

3 O aluno em posse de bola tem intenções claras de iniciar contra-ataque e em situação de 1X1  ultrapassa o adversário directo recorrendo à finta 

 

Nível 
Pontos de apoio 

1 O aluno tem dificuldade em perceber que se encontra “tapado” pelo defensor e não se desloca para criar uma linha de passe. 

2 O aluno percebe que está “tapado” por um defensor, mas procura a criação de linhas de passe. 

3 O aluno procura constantemente fornecer pontos de apoio, quer através da desmarcação, do bloqueio e da protecção. 

 

Nível 
Atitude defensiva ao portador da bola 

1 O aluno tem dificuldades em se posicionar correctamente face ao portador da bola.  

2 O aluno posiciona-se correctamente face ao portador da bola. 

3 O aluno posiciona-se e antecipa os movimentos do atacante. 
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Nível 
Atitude defensiva sem bola 

1 O aluno tem dificuldades de posicionamento e ocupação dos espaços.  

2 O aluno posiciona-se correctamente no espaço, dificultando linhas de passe. 

3 O aluno posiciona-se correctamente no espaço, dificultando e antecipando as linhas de passe mas mantendo o equilíbrio defensivo. 

 

Nível 
Contextualização dos gestos técnicos em jogo (Passe/recepção, drible e remate) 

1 O aluno tem dificuldade em realizar alguns gestos técnicos e manifesta-se indeciso sobre qual realizar. 

3 O aluno executa os gestos técnicos e opta maioritariamente de forma acertada sobre qual deve realizar. 

5 O aluno executa os gestos técnicos com eficiência e decide bem qual o gesto técnico a realizar conforme a situação. 

 

Nível 
Identificação das regras básicas do jogo 

1 O aluno tem dificuldades em perceber as leis, não é capaz de as aplicar. 

2 O aluno conhece as regras de jogo, mas revela algumas dificuldades na sua aplicação. 

3 O aluno entende as regras básicas e aplica-as facilmente. 
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Anexo nº 15 – Proposta de Critérios de Avaliação Atitudes e Valores 

 

 

Nível Assiduidade/Pontualidade/Dispensas 

1 >8 Faltas, dispensas e atrasos. 

3 Entre 4-8 Faltas, dispensas e atrasos. 

5 Até 4 Faltas, dispensas e atrasos. 

 

Nível Material Necessário 

1 O aluno raramente traz o material necessário para a aluna. 

3 O aluno traz, quase sempre, o material para a aula. 

5 O aluno traz sempre o material para a aula. 

 

 

Nível Utilização adequada do material 

1 O aluno não toma precauções na utilização do material, danificando-o e colocando em risco a sua integridade física bem como a dos colegas. 

2 O aluno toma, por vezes, atitudes no momento da utilização do material, que levam à sua danificação, colocando em risco a sua integridade física e a dos colegas. 

3 O aluno é cauteloso, toma precauções no momento da utilização do material, conservando o material e evitando acidentes. 
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Nível Participação, empenhamento, comportamento e respeito pelo professor 

1 O aluno é indisciplinado, não se empenha e nunca participa nas aulas, revelando pouco interesse e respeito pelo professor. 

5 O aluno tem um comportamento aceitável, é empenhado e interessado e respeita o professor, contudo é pouco participativo nas aulas. 

10 
O aluno é dinâmico e participativo, mostrando interesse em todos os conteúdos abordados. Revela um bom comportamento, vencendo das dificuldades e respeitando sempre as ordens do 

professor. 

Nível Espírito de equipa, desportivo e de cooperação 

1 O aluno não manifesta valores como Fair-Play, espírito de cooperação, entreajuda. Não respeita os colegas. 

3 O aluno manifesta, quase sempre, valores como Fair-Play, espírito de cooperação e entreajuda e respeito pelos colegas. 

5 O aluno manifesta, sempre, valores como Fair-Play, espírito de cooperação e entreajuda e respeito pelos colegas. 

Nível Espírito de auto-crítica 

1 
O aluno não tem consciência das suas capacidades. Não consegue percepcionar quando realiza um comportamento correcto ou incorrecto, identificando as causas desse 
mesmo comportamento.  

2 O aluno consegue percepcionar quando realiza um comportamento correcto ou incorrecto, contudo não identifica as causas desse mesmo comportamento. 

3 O aluno tem consciência das suas capacidades. Consegue percepcionar quando realiza um comportamento correcto ou incorrecto e identifica as causas desse mesmo 
comportamento. 

Nível Participação em actividades 

1 O aluno não participa em nenhuma actividade da escola, proposta pelo professor. 

3 O aluno participa em 50% das actividades da escola propostas pelo professor. 

5 O aluno participa em todas as actividades da escola propostas pelo professor. 
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Anexo nº 16 – Grelha de Avaliação Sumativa 12º CT2 

 



 

XXV 
 

Anexo nº 17 – Grelha de Avaliação Final 2º Período 12º CT2
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Anexo nº 18 – Entrega de Trabalhos Teóricos Moodle 
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Anexo nº 19 – Teste Teórico Moodle 
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Anexo nº 20 – Grelha de observação 3º momento 

DATA: Observação nº: 

Observador: OBSERVADO: 

Nº de alunos: Ano/Turma: Unidade Didáctica: 

Aula nº: Sessão:    de Local: 

 I S B MB 

TÉCNICAS DE INSTRUÇÃO/CORRECÇÃO 

Exposição     

Demonstração     

Questionamento     

Apresentação da informação     

Feedback     

AS ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

Duração     

Variedade     

Adequação e sequência     

Transições     

Ritmo     

Segurança     

Agradabilidade     

OS ALUNOS 

Reacção às actividades     

Participação     

Desempenho     

Comportamentos 

     Actividade motora     

     Demonstração     

     Ajuda     

     Atenção à informação     

     Espera     

     Deslocamentos     

Fora da tarefa     

O PROFESSOR 

Postura     

Voz     

Afectividade     

Comportamentos 

     Instrução     

     Gestão / Organização     

     Movimentação     

     Resolução de problemas     

     Observação     
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

 

Apreciação global: 

 

 

Legenda: I – Insuficiente; S – Suficiente; B – Bom; MB – Muito bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Registos     

     Linguagem utilizada     

INTERACÇÕES 

Controlo activo 

     Visão     

     Deslocamentos     

     Proximidade física     

     Atenção constante à prática     

Clima de aprendizagem 

     Consistência     

     Encorajamento     

Disciplina 

     Prevenção     

     Remediação     
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Anexo nº 21 – Ficha de Feedbacks 

 

TIPO DE 

FEEDBACK 

FEEDBACKS QUANTO À DIRECÇÃO 

TEMPO 

(Min) 
ALUNO GRUPO CLASSE TOTAL 

Q
U

A
N

TO
 A

O
 O

B
JE

C
TI

V
O

 P
R

ES
C

R
IT

IV
O

 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

A
V

A
LI

A
TI

V
O

 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

D
ES

C
R

IT
IV

O
 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

 Total     

 

V
IS

U
A

L 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     
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70’     

80’     

90’     

Total     

 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

Q
U

IN
ES

TÉ
SI

C
O

 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

M
IS

TO
 

10’     

20’     

30’     

40’     

50’     

60’     

70’     

80’     

90’     

Total     

Total     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
U

D
IT

IV
O

 

Q
U

A
N

TO
 À

 F
O

R
M

A
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Anexo nº 22 – Glossário Terminológico 

O PROFESSOR 

Postura O professor demonstra segurança, eficácia e 
eficiência perante a turma e perante si mesmo. 

Voz O professor coloca a voz de forma perceptível para 
toda a turma. 

Afectividade 

O professor mantém uma relação cordial com os 
alunos. Mostra disponibilidade para ajudar os 
alunos na resolução de eventuais problemas. 
Incentiva e motiva os alunos para a prática. 

Comportamentos 

Instrução 

O professor: 
- Posiciona-se correctamente no espaço, captando 
a atenção dos alunos; 
-É claro na transmissão e demonstração dos 
conteúdos; 
-Demonstra um número apropriado de referências 
qualitativas; 
-A resposta dos alunos, após a exposição é 
adequada. 

Gestão/ Organização 

Os alunos estão empenhados na actividade ou 
ouvir com objectivo de organização de pessoas, 
materiais, equipamentos, espaços, tendo em vista 
o conteúdo da aula. 

Movimentação 

O professor desloca-se pelo espaço, colocando-se 
numa posição favorável à observação de toda a 
turma. Movimenta-se de forma a permitir a 
interacção com a maior parte dos alunos. 

Resolução de problemas 

O professor demonstra capacidade de adaptar e 
reajustar o seu planeamento e intervenção, 
consoante as situações-problema ocorridas na 
aula. 

Observação 
O professor tem a preocupação, quando se 
movimenta no seio da turma de manter a maioria 
dos alunos no seu ângulo de visão.  

Registos O professor tira anotações sobre aspectos 
relevantes desenrolados ao longo da aula. 

Linguagem utilizada 

O professor escolhe de uma adequada os termos 
científicos e/ técnicos a apresentar aos alunos. É 
capaz de corrigir os alunos e exigir que estes 
utilizem uma linguagem correcta. Dá informações 
claras e compreensíveis, especificando sempre o 
que fazer, como e quem faz. 
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AS ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

Duração 
O professor demonstra capacidade para ajustar 
adequadamente o tempo apresentado no plano de 
aula às necessidades específicas dos alunos. 

Variedade 
O professor é capaz apresentar diferentes tipos de 
tarefas de aprendizagem de motivar os alunos 
para a prática. 

Adequação e sequência 

O professor adapta as progressões de ensino ao 
nível dos alunos, dando uma sequência lógica à 
transmissão dos conteúdos atrás das tarefas de 
aprendizagem. 

Transições 
O professor demora um curto período de tempo 
quando os alunos se deslocam de uma tarefa de 
aprendizagem para um novo. 

Ritmo 
O professor é capaz de gerir de forma eficaz o 
tempo de espera dos alunos e o tempo de 
empenhamento motor. 

Segurança O professor é cauteloso, tomando precauções face 
a situações que envolvem perigo. 

Agradabilidade Clima positivo perante a aula e o professor. 

OS ALUNOS 

Reacção às actividades Grau de motivação em prazer demonstrado 
perante as actividades propostas na aula. 

Participação Grau de empenho e esforço demonstrado pelos 
alunos nas actividades propostas pelo professor. 

Desempenho 

Nível apresentado pelos alunos na execução dos 
conteúdos abordados na aula. É verificado se o 
grau de complexidade dos exercícios está aplicado 
correctamente ao nível dos alunos. 

Comportamentos 

Actividade motora Os alunos estão empenhados a nível motor no 
conteúdo da aula. 

Demonstração Os alunos manifestam facilidade para demonstrar 
correctamente uma determinada tarefa à turma. 

Ajuda 
 Os alunos estão perante um clima de 
aprendizagem recíproca, tendo a capacidade de 
ajudar os seus pares. 

Atenção à informação Os alunos estão atentos à informação respeitante 
ao conteúdo da aula. 

Espera 
Os alunos estão empenhados na actividade ou 
ouvir com funções que dirigem ou mantêm as 
expectativas no conteúdo. 

Deslocamentos Os alunos imediatamente, após o sinal do 
professor, para o local indicado. 

Fora da tarefa Os alunos não estão empenhados nas actividades 
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dirigidas pelo professor. 

Manipulação de material 

Os alunos tomam precauções face a situações que 
envolvem perigo. Manipulam correcta e 
cuidadosamente o material, de forma a preservá-
lo. 

INTERACÇÕES 

Controlo activo 

Visão 
O professor tem a preocupação, quando se 
movimenta no seio da turma de manter a maioria 
dos alunos no seu ângulo de visão. 

Deslocamentos 

O professor desloca-se pelo espaço, colocando-se 
numa posição favorável à observação de toda a 
turma. Movimenta-se de forma a permitir a 
interacção com a maior parte dos alunos. 

Proximidade física 
O professor revela capacidade para observar todos 
os grupos de alunos, independentemente da sua 
proximidade física. 

Atenção constante à prática 
O professor tem percepção regular dos 
acontecimentos decorridos em todo o espaço de 
aula. 

Clima de aprendizagem 

Consistência O professor revela firmeza na transmissão dos 
conteúdos, motivando os alunos para a prática. 

Encorajamento 
O professor tem uma atitude positiva perante 
todos os alunos, incutindo-lhes um forte espírito 
de resiliência. 

Disciplina 

Prevenção 
O professor incute na turma rotinas quer de 
organização quer de prevenção de 
comportamentos desviantes. 

Remediação O professor revela capacidade para responder com 
eficácia aos comportamentos fora da tarefa. 

TÉCNICAS DE INSTRUÇÃO/CORRECÇÃO 

Exposição 

O professor: 
- Posiciona-se correctamente no espaço, captando 
a atenção dos alunos; 
-É claro na transmissão e demonstração dos 
conteúdos; 
-Demonstra um número apropriado de referências 
qualitativas; 
-A resposta dos alunos, após a exposição é 
adequada. 

Demonstração O professor é claro na demonstração dos 
conteúdos, apresentando um número apropriado 
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de referências qualitativas. A resposta dos alunos, 
após a demonstração, é adequada. 

Questionamento 

O professor recorre ao questionamento como 
forma de incutir aos alunos um maior espírito de 
reflexão crítica e autonomia na turma (descoberta 
guiada). 

Apresentação da 

informação 

O professor apresenta de uma forma clara e 
concisa os conteúdos que vão ser leccionados. 

Feedback 

Prescritivo 

O professor deverá informar sempre sobre a forma 
de realizar correctamente; o professor reage à 
prestação do aluno, informando-o da forma como 
deveria realizar a prestação seguinte ou ainda da 
forma como deveria ter realizado a prestação que 
originou a reacção. 

Avaliativo 

É quando o professor reage à prestação do aluno, 
informando-o do seu juízo simples, do tipo 
qualificativo; o professor interroga o aluno sobre 
as suas acções. 

Descritivo 

O professor deverá sempre, informar sobre a 
forma como o aluno realizou o seu desempenho, 
fazendo referência ao desempenho (efeito) e 
causas principais do mesmo. 

Visual 
Reacção não oral do professor quanto à prestação 
do aluno (sob a forma de demonstração ou gesto 
aprovativo). 

Auditivo Quando a reacção do professor à prestação do 
aluno se manifesta oralmente (verbal) 

Quinestésico 
Quando a reacção do professor à prestação do 
aluno se manifesta sob a forma de manipulação 
corporal do aluno. 

Misto 

Quando a reacção do professor à prestação do 
aluno se manifesta simultaneamente em pelo 
menos duas das formas (por exemplo: auditivo e 
visual; ou visual e quinestésico). 
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Anexo nº 23 – Relatório Visita de Estudo ao Estádio do Dragão 

 

            

 

Ano lectivo 2010/2011 

Departamento de Expressões 

Educação Física 12ºAno 

Relatório da Visita de Estudo ao Estádio do 

Dragão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º CT2 

4 de Fevereiro de 2011 

Escola Secundária de Valongo 
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Dinamizadores: 

 

Professor de Educação Física – José Andrade 

Professores Estagiários da FADEUP – Ivo Bento e Liliana Barbosa 

 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

 

Professora de Biologia – Rita Paupério 

Professora de Matemática – Ana Isabel Moutinho 

 

Introdução 

 

No âmbito da disciplina de Educação Física do 12ºAno, o Núcleo de Estágio 

sugeriu elaborar uma visita de estudo ao Estádio do Dragão com o intuito de 

proporcionar o domínio dos conhecimentos e técnicas de organização e de regulação 

da prática das actividades desportivas, no quadro social das estruturas associativas. 

 A preferência deste local para visitar, foi apoiada por diversos factores: 

 Local da visita relativamente próximo da escola. 

 Os alunos das turmas de 12ºAno CT2 demonstraram grande interesse pela visita 

ao estádio. 

 Esta visita faculta contactos e experiências com o mundo do desporto, fortalecendo 

os mecanismos de aproximação entre a escola e o clube. 

“ Uma formação diferente, num espaço diferente…….” 
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Objectivos 

 

 Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade. 

 Estimular a curiosidade e suscitar a reflexão, de cada um, acerca das estruturas 

organizativos do Desporto em geral e do Futebol em particular. 

 Utilizar recursos complementares de aprendizagem. 

 Proporcionar aos alunos uma aula diferente, aprendendo “in loco” alguns dos assuntos 

relativos a conteúdos programáticos da disciplina de Educação Física (Cultura desportiva). 

 Interpretar crítica e correctamente os acontecimentos no universo das actividades 

desportivas, interpretando a sua prática e respectivas condições como factores de 

elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

 Mostrar aos alunos o que envolve o desporto para além do que está visível aos 

olhos do comum espectador. Todo o trabalho envolvido quer na organização do 

próprio clube, quer na preparação de um jogo, em particular de futebol. 

 

Apresentação do Estádio 

 

Estádio do Dragão 

“O palco dos seus eventos” 

Um espaço de sonho para eventos memoráveis 

Situado na zona Oriental da cidade do Porto, o Estádio do Dragão é um dos símbolos 

máximos não só do desporto, mas também da cultura desta cidade. 

Planificado e construído pelo conceituado arquitecto Manuel Salgado, o Estádio do 

Dragão consegue reunir num só local um leque de ofertas tão variado, que sem 

dúvida, surpreenderá os seus visitantes. 

Envolvido por um centro comercial, uma área residencial e um pavilhão multiusos, o 

Estádio do Dragão oferece infra-estruturas de elevada qualidade, que lhe conferem 

uma enorme diversidade, quer para a realização de eventos desportivos, empresariais, 
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científicos, culturais, comerciais ou particulares. São espaços ergonómicos, funcionais, 

inovadores e com total capacidade para se adaptar a qualquer negócio. 

 

Um espaço multifunções 

A enorme diversidade de salas, o serviço de catering, os espaços de apoio (bar, sala de 

jantar, salas de convívio), entre outros, permitem realizar congressos, conferências, 

reuniões, cocktails, show-rooms, seminários, colóquios, workshops, exposições, acções 

de formação ou apenas um almoço ou jantar de negócios. 

A versatilidade deste espaço permite ainda organizar festas de aniversário, visitas 

guiadas pelo estádio, cocktails para apresentação de exposições ou até mesmo alugar 

o relvado do Estádio do Dragão para um jogo de futebol entre amigos. 

Com esta multiplicidade de ofertas e uma imaginação se limites, o êxito dos eventos 

está desde logo garantido. 

 

     GUIA DE VISITA 

O Estádio do Dragão é uma realidade desde Novembro 

de 2003. Projectado pelo arquitecto Manuel Salgado, o 

Estádio do Dragão vem substituir as Antas, palco de 

inúmeras vitórias. Se o Estádio das Antas era já 

grandioso, o Estádio do Dragão é um hino à 

modernidade, respondendo às mais exigentes normas da UEFA, o que lhe permite 

receber qualquer evento futebolístico, nacional ou internacional. 

É o primeiro Estádio Europeu a obter a placa Greenlight 2003, que premeia o esforço 

realizado, quer na utilização racional de energia, quer na qualidade da iluminação, 

fruto das preocupações ambientais e ecológicas do século XXI. O Estádio tem 
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igualmente dimensões e características que lhe permitem todo o tipo de 

acontecimentos, o que lhe dá uma enorme multifuncionalidade. 

A Visita ao Estádio constituiu o circuito A – Relvado, Balneários, Capelinha, Centro de 

Imprensa, Camarote Presidencial, Auditório, Painel de Azulejos, Loja Azul e Passeio da Fama. 

Duração: 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

Alguns dos locais visitados: 

 

Camarote Presidencial 

A primeira paragem da visita é no Camarote Presidencial, sem 

dúvida a zona mais exclusiva do Estádio do Dragão. Entre na pele 

de um dos dirigentes da sua equipa, ou de um convidado VIP com 

lugar cativo neste camarote e delicie-se com a magnífica vista do 

relvado. É concerteza a melhor de todo o Estádio. 

 

Balneários 

Em alguns estádios, para preservar a intimidade dos jogadores, o balneário mostrado é 

uma réplica do verdadeiro. No Estádio do Dragão temos acesso ao balneário original 

da equipa visitante. 
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Percurso pelo relvado 

 Aqui, os visitantes têm a possibilidade admirar novamente a imponência do Estádio do 

Dragão, desta vez na perspectiva dos jogadores podendo imaginar-se rodeados por 

51.000 adeptos, aplaudindo-o em mais uma conquista. 

 

Painel de Adeptos 

Este é o painel que homenageia todos os adeptos presentes no jogo inaugural do 

Estádio do Dragão. Os visitantes terão a possibilidade de estar perante este gigante 

painel de azulejos, onde 51.000 nomes são imortalizados, unidos para sempre ao seu 

clube, o Futebol Clube do Porto. 

 

Loja Azul 

Na recta final da visita ao Estádio do Dragão, há ainda tempo para uma paragem na 

Loja Azul, onde os visitantes encontrarão, certamente, algo que os recorde para 

sempre este dia tão emocionante. 

      

 

Visita de Estudo  

 

A Visita de Estudo de ao Estádio do Dragão, realizou-se no dia 4 de Fevereiro de 2011. 

Nela participaram 22 Alunos da turma 12ºCT2, acompanhados pelos Professores: José 

Andrade; Rita Paupério; Ana Isabel Moutinho e pelos Professores Estagiários da FADEUP: Ivo 

Bento e Liliana Barbosa. 

A saída da Escola Secundária de Valongo efectuou-se pelas 14:30h. Por volta das 15:30 

iniciou-se a visita, começando por uma explicação da visita por um guia informando os alunos 

das regras a cumprir durante a visita.  

  Por volta das 17:30h iniciou-se a viagem de regresso à Escola Secundária de Valongo; à 

qual chegamos por volta das 18h. 
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Avaliação da visita por parte dos alunos 

 

Os alunos pronunciaram-se sobre o interesse da Visita de Estudo: 

(A) Interesse da visita de estudo    1 - Pouco 
(B) Interesse para enriquecer a cultura desportiva  2 - Algum 
(C) Interesse para o estudo da Educação Física  3 - Muito 
(D) Interesse para a Cultura Científica  
(E) Interesse para o convívio entre alunos 

 

 1 % 2 % 3 % 

A    2 9,1 20 90,9 

B    4 18,2 18 81,8 

C   8 36,4 14 63,6 

D   14 63,6 8 36,4 

E   1 4,5 21 95,5 

 

Alguns comentários dos alunos na reflexão da visita: 

 

 “Para nós alunos, geralmente não é possível conhecer as instalações do estádio, 
portanto as informações cedidas pelo guia foram interessantes e permitiram uma 
perspectiva diferente do que está por detrás dos grandes eventos desportivos”; 

 “ É sempre bom conhecer um pouco melhor o clube que apoiamos!”; 
 “ Foi interessante e agradável o convívio com colegas e professores”; 
 “ A visita foi muito interessante e produtiva pois, para além de termos conseguido ver 

locais que não conhecíamos no estádio, e que não vemos na televisão, percebemos 
melhor como este funciona e, ao mesmo tempo, convivemos com os colegas”; 

 “ Foi bom conhecer melhor o estádio bem como a história deste clube”; 
 “ Acredito que esta visita foi muito importante para um melhor conhecimento dos 

complexos desportivos, neste caso, do Estádio do Dragão ”; 
 “Gostava de ter visitado o museu das taças”. Ainda não existe… está em construção! 
 “Gostava que tivessem deixado tirarmos fotos”. 

Conclusão 
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Com a realização desta visita de estudo espera-se sensibilizar os alunos para 

verem mais além de um mero espectáculo de Futebol, percebendo o que está por 

detrás deste mundo que envolve o desporto rei em Portugal. Pretende-se, também 

despertar nos alunos o gosto pelo Desporto, no sentido de promover a cultura 

desportiva.  

 

A visita serviu para mostrar aos alunos o que envolve o desporto para além do 

que está visível aos olhos do comum espectador. Todo o trabalho envolvido quer na 

organização do próprio clube, quer na preparação de um jogo, em particular de 

futebol. 

Pensamos que os objectivos desta Visita de Estudo foram, de uma forma global, atingidos.  
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Anexo nº 24 – Carta ao Futebol Clube do Porto 

Porto,  15 de Dezembro de 2010 

Exmos. Srs.  Porto Comercial 

O meu nome é Liliana Barbosa e estou a frequentar o último ano de 

mestrado em Educação física com variante de ensino. Com efeito, 

encontro-me a estagiar na Escola Secundária de Valongo, leccionando 

uma turma de 12º ano com 22 alunos entre os 17 e os 19 anos. 

No âmbito da disciplina de Educação Física, acredito que seria 

proveitoso para os meus alunos fazerem uma visita guiada ao vosso 

Estádio. O meu objectivo é mostrar aos alunos o que envolve o desporto 

para além do que está visível aos olhos do comum espectador. Todo o 

trabalho envolvido quer na organização do próprio clube, quer na 

preparação de um jogo em particular seja de futebol, basquetebol ou 

andebol. 

Sou também ARD (Assistente de Recinto Desportivo) no vosso estádio 

e a ideia de propor esta visita surgiu em conversa com o Sr. Fernando 

Oliveira, responsável pela segurança do Futebol Clube do Porto, que me 

sugeriu que entrasse em contacto convosco. Desta forma dirigi-me ao 

Porto Comercial e falei com a Dra. Ana Leão que me propôs a 

formalização deste pedido.  

No que concerne os custos da visita, gostaria de referir que mais de 

50% dos pais dos meus alunos se encontra desempregado pelo que será 

difícil suportar os custos de transporte e também da visita na 

totalidade. Por este motivo, gostaria de pedir que tomassem em 

consideração este facto ao criarem o orçamento para esta visita (22 

alunos + 4 acompanhantes). 

Agradeço desde já toda  a atenção dispensada,  aguardando um parecer 

da vossa parte, subscrevo-me reiterando os melhores cumprimentos, 

Liliana Barbosa 
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Anexo nº 25 – Pedido de autorização ao Conselho Pedagógico 

para realização da visita de Estudo ao Estádio do Dragão 

 

 

 

 

Visita de estudo ao Estádio do Dragão 

 

DATA: 28 de Janeiro 

TURMAS: 12º CT2 (Curso Científico e Tecnológico). 

 

Objectivos: 

Proporcionar o domínio dos conhecimentos e técnicas de organização e de regulação da 

prática das actividades desportivas, no quadro social das estruturas associativas. 

Facultar contactos e experiências com o mundo do desporto, fortalecendo os 

mecanismos de aproximação entre a escola e o clube. 

Interpretar crítica e correctamente os acontecimentos no universo das actividades 

desportivas, interpretando a sua prática e respectivas condiçoes como factores de 

elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

Mostrar aos alunos o que envolve o desporto para além do que está visível aos olhos do 

comum espectador. Todo o trabalho envolvido quer na organização do próprio clube, 

quer na preparação de um jogo, em particular de futebol. 

 

DURAÇÃO DA VISITA: Cerca de uma hora e meia. 

HORA DO INÍCIO DA VISITA: 15:30h 

HORA PROVÁVEL DE CHEGADA à ESCOLA: 18h 

TRANSPORTE: Transportes Públicos 

CUSTO DA VISITA: A visita ao Estádio terá um custo de 2,50€, mais o 

transporte. 

PROFESSORES ACOMPANHANTES: José António Andrade, Rita Paupério, 

Ana Isabel Moutinho, Rosa Odília. 

PROFESSOR ORGANIZADOR DA VISITA: José Andrade - Núcleo de Estágio. 
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Anexo nº 26 – Autorização aos Encarregados de Educação 

para realização da visita de Estudo ao Estádio do Dragão 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALONGO 

 

 

Exmo Sr. 

Encarregado de Educação 

 Vimos comunicar que será realizada uma visita de estudo com a turma do 

12ºCT2, ao complexo desportivo Estádio do Dragão, no próximo dia 4/02/2011, com 

partida da Escola prevista para as 14:30 horas e chegada provável às 18 horas. 

 A visita ao Estádio terá um custo de 2,50€, mais a deslocação que será realizada 

em transportes públicos. 

 Esta saída encontra-se inserida nas actividades a desenvolver no âmbito da 

disciplina de Educação Física – Núcleo de Estágio, com a aprovação do Conselho 

Pedagógico. 

  Valongo e Escola Secundária, 25 de Janeiro de 2011 

     O Núcleo de Estágio 

    _________________________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

DECLARAÇÃO 
 Eu, _____________________________________, declaro que autorizo o meu 

educando ___________________________________, do 12º Ano, Turma CT2, Nº___ a 

participar na visita de estudo acima referida. 

Autorizo que o meu educando, após a visita, permaneça na cidade do Porto. 

 Não autorizo que o meu educando, após a visita, permaneça na cidade do Porto. 

  Valongo e Escola Secundária, _____ de ____________ de _____ 

     O Encarregado de Educação 

    __________________________________ 
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Anexo nº 27 – Afixação da visita de Estudo ao Estádio do 

Dragão 

 

 

Visita de estudo ao Estádio do Dragão 

Data: 4 de Fevereiro de 2011 Local: Estádio do Dragão 

Ano: 12º Turma: CT2 Hora de Saída: 14:30h 

 Hora de Chegada: 18h 

Alunos Presentes Professores Presentes 

1 Ana Pereira José António Andrade 

2 Ana Isa Sousa Rita Paupério 

3 Ana Brito Ana Isabel Moutinho 

4 Ana S Sousa Alunos Estagiários de Educação Física 

5 Bruno Brandão  

6 Daniela Almeida  

7 Daniela Silva  

8 Daniela Moreira  

9 Daniela Cunha  

10 Diana Jesus  

12 Firmino Leal  

13 Flávio Vale  

14 Hugo Silva  

15 Iolanda Marques  

17 Joel Abreu  

18 Jorge Carneiro  

19 José Monteiro  

20 Luís Pimenta  

21 Paulo Cunha  

22 Ricardo Bento Sousa  

23 Ricardo Jorge Sousa  

24 Ricardo Moreira  

26 Sara Branco  

27 Sérgio Ribeiro  

28 Sérgio Lima  

29 Sílvia Ferreira  

30 Fábio Moreira  

31 Patrícia Gomes  

32 Diogo Silva  

34 Daniel Martins  

  

  



 

XLVIII 
 

Anexo nº 28 – Questionário alunos apreciação da visita 

Questionário de apreciação acerca da visita de estudo 

DATA: 04-02-2011 Local: Estádio do Dragão 

Nome:                                                                                                                                                  Nº:               Turma: 12ºCT2 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL DA VISITA  1 2 3 

(A) Interesse da visita de estudo       

(B) Interesse para enriquecer a cultura desportiva     

(C) Interesse para o estudo da Educação Física     

(D) Interesse para a Cultura Científica     

(E) Interesse para o convívio entre alunos    

 

COMENTÁRIO GLOBAL: 

 

Legenda: 1- Pouco 2- Algum 3- Muito 

 

Questionário de apreciação acerca da visita de estudo 

DATA: 04-02-2011 Local: Estádio do Dragão 

Nome:                                                                                                                                                  Nº:               Turma: 12ºCT2 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL DA VISITA  1 2 3 

(A) Interesse da visita de estudo       

(B) Interesse para enriquecer a cultura desportiva     

(C) Interesse para o estudo da Educação Física.     

(D) Interesse para a Cultura Científica     

(E) Interesse para o convívio entre alunos    

 

COMENTÁRIO GLOBAL: 

Legenda: 1- Pouco 2- Algum 3- Muito 
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Anexo nº 29 – Tarefa da Pirâmide de Copos 
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Anexo nº 30 – Teste da Memória Visual de Menvis-A 

 

Objectivo 

Este teste destina-se a avaliar a memória visual. Consiste em 

memorizar, durante um período de dois minutos, a posição de doze figuras 

(cinco quadrados e sete círculos), que estão dispostas sobre um desenho de 

fundo (ver Anexos). No final desse período, o sujeito terá de reproduzir numa 

folha onde apenas está a figura de fundo (ver Anexos), o maior número de 

quadrados e círculos na posição correcta, recorrendo apenas à sua capacidade 

de retenção da informação. É concedido um máximo de 2 minutos para 

executar essa tarefa. 
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Anexo nº 31 – Base de Dados do Projecto de Investigação 

Nome Sexo Turma 
Nível de 

desempenho 
Teste 1 (média em 

segundos) 
Teste 2 - 
(ASCP) 

Teste 2 - 
MT 

Teste 2 - 
MLP 

Teste 2 - 
Total 

Pontuação 

Sofia Ferreira F 1 Avançado 12,73 12 11 11 34 

Hugo Nogueira M 1 Avançado 16,61 13 11 14 38 

Marta Sousa F 1 Intermédio 12,49 16 13 13 42 

Guilherme Barros M 1 Intermédio 19,36 10 8 11 29 

Ana Filipa Nunes F 1 Inferior 15,54 20 20 18 58 

António Castro M 1 Inferior 17,61 7 6 4 17 

Sofia Rocha F 2 Avançado 12,37 9 8 7 24 

José João M 2 Avançado 17,64 15 13 11 39 

Joana Mendes F 2 Intermédio 18,85 12 11 13 36 

Jorge Novais M 2 Intermédio 19,99 14 10 16 40 

Ana Margarida F 2 Inferior 20,11 6 7 5 18 

Cosme Dias M 2 Inferior 27,53 4 0 3 7 

         

         

          

Turma 1- 10ºCT4 s/audiovisuais 

Turma 2 - 10º CT5 c/audiovisuais 

Teste 1 - Pirâmide de Copos 

Teste 2 - Memória Visual Menvis- A 

ASCP- Acumulação Sensorial a Curto Prazo 

MT- Memória de Trabalho 

MLP - Memória a longo prazo 

 


