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XIX 

RESUMO 

 

O Estágio Profissional assumiu-se como a oportunidade de fundamentar e 

colocar em prática, em contexto real, todos os conhecimentos adquiridos até ao 

momento, tendo como premissa a busca da excelência e do Bom Professor. 

O mesmo decorreu na Escola Secundária/3 de Oliveira do Douro, onde 

fiquei integrado no núcleo de estágio 2, constituído por mais dois elementos, 

sob o permanente acompanhamento do Professor Cooperante Avelino 

Azevedo e do Professor Orientador da Faculdade Tiago Sousa.  

O presente relatório encontra-se organizado em cinco capítulos, sendo o 

primeiro referente à “Introdução”. O segundo capítulo é a “Dimensão Pessoal”, 

onde faço uma breve caracterização do eu pessoal e reflito sobre as 

expectativas em relação ao estágio. Neste último ponto reporto-me às 

características do ser professor, aos seus conhecimentos, bem como às 

características do professor iniciante. No terceiro capítulo procedo ao 

“Enquadramento da Prática Profissional”, realçando o macro-contexto e o 

contexto legal, institucional e de natureza complexa, caracterizando igualmente 

a Educação e a Educação Física na atualidade. O quarto capítulo “Realização 

da Prática Profissional” organiza-se sob a forma de áreas, sendo a Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a Área 2 – Participação 

na Escola, a Área 3 – Relações com a Comunidade e a Área 4 – 

Desenvolvimento Profissional. Este capítulo foi realizado tendo por base as 

reflexões elaboradas ao longo do ano letivo, bem como uma reflexão sobre a 

própria reflexão, que em muito me ajudou a potenciar as minhas qualidades de 

Professor. No âmbito da Área 1 realizei um estudo de investigação-ação sobre 

a “Eficácia no processo de Instrução” que me permitiu retirar importantes 

ilações para o futuro. O quinto capítulo “Um olhar sobre o futuro” fundamenta a 

importância desta minha experiência como a mais enriquecedora em todo o 

meu processo de formação como futuro Professor de Educação Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO-APRENDIZAGEM, 

ESTÁGIO PROFISSIONAL, INSTRUÇÃO, REFLEXÃO. 
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ABSTRACT 

 

The Practicum has become an opportunity to support and implement, in the 

real world, all the knowledge acquired so far, with the premise of pursuing the 

excellence and the sense of Good Teacher. 

The same has happened in Escola Secundária/3 in Oliveira do Douro, where 

I have been integrated in the training group 2, formed with two more elements, 

under permanent monitoring of the cooperating teacher, Avelino Azevedo, and 

the faculty supervising teacher, Tiago Sousa. 

This report is organized in five chapters, the first referring to the 

"Introduction". The second chapter is the "Personal Dimension", where I provide 

a concise characterization of the personal self and reflect on the expectations of 

the praticum year. On this last item I refer to the characteristics of being a 

teacher, to their knowledge, as well as to the characteristics of the teacher who 

is just beginning. In the third chapter I proceed with the "Professional Practice 

Framework", highlighting the macro-context and the legal, institutional and 

complex nature contexts, defining also the Education and Physical Education at 

the present. The fourth chapter “Professional Practice Implementation” is 

organized in areas, Area 1 – Teaching and Learning organization and 

management, Area 2 – Participation in School, Area 3 – Community 

connections and Area 4 – Professional development. This chapter was 

produced based on the written reflections throughout the school year as well as 

on a reflection of the reflection itself, which has helped me to optimise my 

qualities as a Teacher. Based on Area 1, I developed a research- action study 

on "Efficacy in the process of Instruction" that allowed me to take relevant 

conclusions for the future. The fifth chapter "A look at the future" supports the 

importance of this experience as the most rewarding in my entire training 

process as a future Physical Education teacher. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, TEACHING AND LEARNING, 

PRACTICUM, INSTRUCTION, REFLECTION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O êxito começa no exato momento em que o homem decide o que quer e começa 

a trabalhar para consegui-lo.” 

(Roberto Silva, s/d) 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional I e II, do 1º e 2º semestres do 2º ciclo de estudos, conducente ao 

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

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Secundária/3 de Oliveira do 

Douro situada no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com um 

núcleo de estágio constituído por mais dois elementos Ana Catarina Silva e 

Vasco Barbosa, tendo o nosso acompanhamento sido efetuado por dois 

professores: o Professor Cooperante Avelino Azevedo, e o Professor 

Orientador Tiago Sousa. 

Ao longo deste ano letivo fiquei responsável pela turma C do 7º ano de 

escolaridade, turma atribuída ao Professor Avelino Azevedo. Assim, todos os 

fundamentos da conceção, planeamento, realização e avaliação foram 

realizados por mim, sob a constante supervisão do mesmo, sendo igualmente 

acompanhado pelo Professor Tiago Sousa. 

 

O presente relatório encontra-se organizado em cinco capítulos, sendo o 

primeiro referente à “Introdução”, onde realizo breves considerações sobre o 

que será o trabalho propriamente dito.  

O segundo capítulo corresponde à “Dimensão Pessoal”, onde faço uma 

breve caracterização do “Eu” pessoal e reflito sobre as expectativas em relação 

ao estágio. Neste último ponto reporto-me às características do ser professor, 

aos seus conhecimentos, bem como às características do professor iniciante. 

No que respeita ao ser professor, Nóvoa (2008) afirma que o mesmo deve 

possuir um conjunto de disposições fundamentais na sua prática pedagógica, 
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sendo estes a cultura profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipa, o 

compromisso social e, por fim mas não menos importante, o conhecimento. 

Relativamente ao conhecimento, Shulman (1986), afirma que “ser professor 

implica possuir conhecimentos, quer ao nível da compreensão do que ensina 

como da forma de o transmitir. Aliás, é o conhecimento pedagógico do 

conteúdo que distingue o professor de uma disciplina de um especialista (não 

professor) dessa mesma disciplina. O professor, ao contrário do especialista, 

mais do que possuir os conhecimentos, sabe como transmiti-los, como criar 

representações nos seus alunos.” 

Siedentop (2000) acrescenta que existem quatro categorias do 

conhecimento do professor: o conhecimento do conteúdo ou da matéria de 

ensino, o conhecimento pedagógico do conteúdo, dos contextos, e o 

conhecimento pedagógico geral. 

Sobre o professor iniciante Veenman (cit. por Braga, 2008, p. 65) considera 

que “a formação inicial na fase de iniciação ao ensino engloba os três primeiros 

anos. O professor iniciante é um jovem que se encontra no final da sua 

formação inicial e começa uma vida profissional nas instituições escolares. É, 

portanto, uma fase de transição. O início da aprendizagem profissional da 

docência é uma fase tão importante quanto difícil na constituição da carreira de 

professor. É um momento dotado de características próprias e configurado pela 

ocorrência das principais marcas da identidade e do estilo que vai caracterizar 

o profissional ao longo da sua carreira.” 

 Formosinho (2001) acrescenta que “o estágio é a fase de prática docente 

acompanhada, orientada e refletida, que serve para proporcionar ao futuro 

professor uma prática de desempenho docente global em contexto real que 

permita desenvolver as competências e atitudes necessárias para um 

desempenho consciente, responsável e eficaz.” 

Era então chegado o momento de começar a minha prática docente como 

professor de Educação Física, o início de uma formação e de um percurso que 

tanto ambicionava. 
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No terceiro capítulo “Enquadramento da Prática Profissional” reflito sobre o 

macro-contexto do estágio, em que este assume como objetivo geral a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão. Reporto-me, igualmente, ao fenómeno 

Educação no seu contexto global e à Educação Física em particular.  

A Educação assume-se como algo fundamental ao Homem, uma ajuda para 

o (re)fundar como sujeito e como pessoa, para construir a sua autonomia 

baseada no entendimento de si próprio, dos outros e do Mundo.   

A conceção da Educação Física apresentada nos Programas Nacionais 

centra-se no valor educativo do desporto pedagogicamente orientado para o 

desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. 

Reflito, igualmente, sobre o contexto legal, institucional e de natureza 

funcional do Estágio Profissional, onde apresento toda a dinâmica geradora 

deste intenso ano de Estágio. 

 

No capítulo seguinte “Realização da Prática Profissional” elaboro uma 

retrospeção sobre tudo o que foi concebido, planeado, realizado e avaliado ao 

longo do ano, recorrendo igualmente à minha capacidade de reflexão e 

verificando o nível de conhecimento e aprimoramento que tais tarefas me 

permitiram alcançar. Este capítulo assume-se como a supradimensão de todo 

este Relatório de Estágio, pelo que toda a sua organização foi pensada tendo 

em conta as diferentes áreas de desempenho.  

No entanto, antes de desenvolver cada área, reporto-me ao binómio teoria-

prática, na medida em que, como afirma Roldão (2007a, p. 97) “a formalização 

do conhecimento profissional ligado ao ato de ensinar implica a consideração 

de uma constelação de saberes de vários tipos, passíveis de diversas 

formalizações teórico – científicas, científico – didáticas, pedagógicas (o que 

ensinar, como ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e 

recursos), que contudo, se jogam num único saber integrador, situado e 

contextual – como ensinar aqui e agora – a que se configura como «prático»”. 



INTRODUÇÃO 

6 

Na Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, começo 

por fazer referência aos documentos que se tornaram fundamentais para obter 

conhecimento específico da escola, como o projeto educativo de escola, 

regimentos internos, projeto curricular de escola e projeto curricular de turma, 

projeto curricular de educação física, critérios de avaliação e plano anual de 

atividades. De seguida, abordo as tarefas iniciais de conceção e planificação 

na chegada à escola, como a caracterização da turma, a elaboração do 

planeamento anual, a primeira unidade didática, os primeiros planos de aula, 

entre outros. 

No que respeita à realização, refiro a necessidade de recorrer a mecanismos 

de diferenciação pedagógica adequados à diversidade dos alunos, à promoção 

de aprendizagens significativas desenvolvendo a noção de competência no 

aluno, ao recurso de terminologia específica, da envolvência dos alunos no 

processo de aprendizagem, da otimização do tempo potencial de 

aprendizagem. Reflito igualmente sobre a necessidade da gestão e controlo da 

aula, da criação de um bom clima de aprendizagem e de rotinas como 

premissas fundamentais para todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Posteriormente, elaboro uma revisão e reflexão sobre os modelos instrucionais 

sendo estes, o Modelo de Instrução Direta, o Modelo Desenvolvimental, e o 

Modelo de Educação Desportiva. 

No sentido de compreender melhor todo o processo de Instrução, realizo um 

estudo sobre a temática “Eficácia no processo de Instrução” que em muito me 

permitiu retirar ilações para a minha prática futura sobre a possibilidade do uso 

conjunto da estratégia Explicação e Demonstração, com vista ao aumento do 

tempo em Comportamento Motor Apropriado de cada aluno, nas modalidades 

de Basquetebol e Badminton. 

Como não faria sentido a realização de todos estes pressupostos sem a sua 

avaliação, também neste documento elaboro reflexões sobre a minha prática 

profissional, avaliando-a de forma direta e indireta. Neste sentido importa referir 

a importância do modelo de Professor Reflexivo, que se tornou de extrema 

importância na medida em que me ajudou a ver todo este processo de ensino-

aprendizagem com uma maior coerência e consistência de pensamento. 
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Assim, a reflexão assume-se como o ponto de partida para a mudança. Se não 

refletisse sobre todas as minhas ações, jamais seria capaz de mudar e de 

ambicionar tornar-me num professor de qualidade. Se não for moldável, 

adaptável e flexível, o meu processo de formação ficará estanque, carecendo 

de evolução, sendo as primeiras qualidades, as premissas que pretendo 

alcançar, ano após ano, dia após dia, aula após aula. 

Na Área 2 – Participação na Escola reflito sobre todas as atividades 

escolares realizadas na escola (Corta-mato Escolar, Compal – Air 3x3 e 

Desporto Escolar), bem como sobre o cargo e funções do Diretor de Turma. 

Na Área 3 – Relações com a Comunidade reflito sobre as atividades 

desenvolvidas tendo em vista a relação com o meio envolvente, 

nomeadamente a Visita Desportiva ao Vitalis Park, a Semana da Saúde e o 

Sarau Desportivo, não deixando de referir atividades que não foram realizadas 

por algum inconveniente que tenha surgido. 

Na Área 4 – Desenvolvimento Profissional elaboro uma reflexão sobre todo 

este meu processo de formação, tendo em conta o antes, o agora e o depois. 

 

No quinto capítulo realizo “Um olhar sofre o futuro”, na tentativa de 

perspetivar tudo o que foi a minha ação, transmitindo-lhe consistência e 

transformando-a nos seus vários domínios como futuro professor de Educação 

Física. Este último capítulo encerra este relatório, mas mais do que isso, ao 

encerrar um ano de estágio profissional está a iniciar o meu futuro de professor 

de Educação Física e a minha atividade de profissional de Desporto. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. A identidade não é um 

produto, um dado adquirido, é um lugar de lutas e conflitos, um espaço de construção 

de formas de ser e estar na profissão. A construção das identidades passa pela 

construção da história pessoal e profissional e precisa de tempo para refazer 

conceções, acomodar inovações, assimilar mudanças. O modo de ensinar está 

diretamente ligado àquilo que o professor é como pessoa quando exerce o ensino.” 
Nóvoa (cit. por Gori, 2000) 

 

2.1 Caracterização do “EU” pessoal  

 

“Adoro duvidar, tanto quanto saber.” 

Dante (cit. por Bento, p. 58) 

 

De modo a compreender melhor aquilo que me classifica como Homem na 

atualidade, torna-se importante clarificar o meu passado e presente, pois 

certamente que estes assumem uma enorme influência nas minhas decisões 

presentes e futuras. São acontecimentos e fases da minha vida que têm 

repercussões no meu EU. 

Numa primeira abordagem pretendo dar resposta a várias questões, 

nomeadamente: “Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Que 

expectativas? Que receios, que dificuldades, que potencialidades, que 

confortos? Estágio: onde? Em que circunstâncias? Com quem? Como? Qual o 

enquadramento prático do estágio? E o enquadramento teórico das funções do 

estágio?” São estas questões, e muitas outras mais que irão surgir ao longo 

desta construção, às quais pretendo dar resposta nesta viagem guiada a que 

me proponho desde já.  

 

Comecemos então o nosso percurso… 
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O ponto de partida será definir quem sou, ou seja, apresentar os meus 

dados pessoais de forma a uma melhor compreensão e contextualização do 

progresso desta viagem. 

 

Eu sou o André Tavares Coelho, nasci a 23 de outubro de 1986 e resido em 

Sever do Vouga, distrito de Aveiro. Nesta minha fase de estudante 

universitário, sempre morei no Porto. 

No entanto, mais do que clarificar aquilo que me classifica como um ser 

humano da sociedade, surge a necessidade de rever aquilo que sou na 

sociedade, isto é, realizar uma introspeção e identificar o modo como me vejo 

«fora de mim». 

Saindo de dentro de mim, vejo uma pessoa lutadora, persistente, 

responsável, justa, amiga dos seus amigos, confiante, segura das suas 

convicções mas, também, flexível e com vontade de aprender ainda mais e de 

se readaptar constantemente. Com uma enorme vontade de se formar como 

pessoa integra na sociedade, de não ser apenas mais um, mas marcar pela 

diferença, pelo melhor, pela presença. Uma pessoa sincera, verdadeira, feliz, 

que acima de tudo ama viver!  

A vontade de entrar no curso de Desporto vinha-me perseguindo desde o 7º 

ano de escolaridade. Desde sempre me imaginei como professor de 

Educação Física (EF) e, com o avançar dos anos, igualmente como 

treinador de Futebol. Revia-me no papel dos meus professores de EF nos 

ensinos básico e secundário. A energia que dispunham, a alegria com que o 

faziam, para mim eram sempre os melhores em termos de convivência, de 

humildade, de entreajuda, eram um exemplo para mim. Um dia queria ser 

como eles, ser amigo para os meus alunos como muitos professores o foram 

para mim, retribuir aos primeiros o que os segundos me concederam.  

O facto de praticar desporto desde os meus 7 anos, onde fui atleta federado 

na Associação Portuguesa de Karaté Shukokai, também me ajudou a ver o 

Desporto como algo magnífico por todos os valores que incute no ser humano, 

passando a possuir um olhar de fascínio e admiração pela sua grandiosidade e 

valoração, pelo modo como motiva e empolga a sociedade. Sete anos a 
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praticar a mesma atividade, até que opiniões contrárias às do meu novo 

treinador me fizeram abandonar a modalidade, sem contudo colocar de parte o 

desejo de um dia regressar.  

 

Posteriormente, pratiquei Futebol num clube onde também jogavam alguns 

dos meus amigos. Era uma experiência nova, diferente da primeira e que em 

muito influenciou o meu desejo de ser treinador de Futebol.  

Mais tarde, o facto de não saber nadar, fez com que tivesse de ter aulas de 

Natação para conseguir realizar os pré-requisitos de acesso ao Ensino 

Superior para a área específica de Desporto. Muitas horas de almoço a treinar 

para que não falhasse nada, dias de treino para me preparar o melhor possível, 

para não errar, não falhar, para no fim conseguir agradecer tudo o que o meu 

professor de EF do 11º ano fez por mim, até eu conseguir realizar os pré-

requisitos com o resultado de apto. Era então chegado o primeiro dia de 

provas, vim com a minha família que deixara de trabalhar para me puder trazer, 

com o objetivo de me ajudar a concretizar um sonho.  

Concluídos os pré-requisitos com sucesso, surgia-me uma outra dúvida: em 

que Faculdade iria ingressar, Porto ou Coimbra? Por um lado havia Coimbra, 

onde todos os meus colegas iriam ingressar, por outro havia a cidade do Porto, 

com uma Faculdade de grande preceito mas, com uma cidade que a mim 

pouco, ou mesmo nada me dizia. Contudo, como afirma o professor Vítor Frade 

“Ninguém tem necessidade daquilo que desconhece” e, desconhecendo tal 

cidade, senti que não necessitava dela. Um dia fui a Coimbra visitar as 

instalações da Faculdade e, ficando tão desagradado com as escassas 

condições físicas que esta possuía, comparativamente à do Porto, nesse 

mesmo momento decidi que era na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) que eu queria ingressar, formar-me como professor de EF e 

treinador de Futebol. Era aquela a Faculdade onde eu queria aprender, 

aumentar, renovar, atualizar os meus conhecimentos, formar-me como pessoa 

na sua integridade.  

Contudo, antes disso, ainda «perdi» dois anos da minha vida devido a 

reprovações nos 10º e 12º anos. Foram momentos difíceis da minha vida, os 
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quais não pretendo ver aqui desenvolvidos, mas que em muito serviram para 

eu mudar e, com orgulho, ser o que sou hoje.  

Lazlo (cit. por Bento, 2006, p. 43), afirma que “a vida é como um rio. O rio 

permanece, mas a água não é a mesma, e até o leito do rio se transforma 

lentamente.” 

Vendo o meu sonho concretizado, restava-me então dar o melhor de mim 

para dar seguimento, com sucesso, à minha Formação, deixando para trás 

alguns erros do passado, controlando-os no presente e eliminando-os no 

futuro. Assim foi, dei e darei sempre o melhor de mim durante todos estes anos 

de estudante universitário em constante formação. E digo Formação e não 

Formatação, isto é, formar-me em vez de me deixar formatar, o que pressupõe 

pensar sobre todos os assuntos, refletir, questionar, investigar e agir consoante 

os resultados propostos.  

Strode (cit. por Bento, 2006, p. 26) afirma “não sigas por caminhos feitos. 

Abre antes o teu caminho e deixa um trilho.” 

Assim, pretendo que todo este meu processo seja duradouro no tempo e no 

espaço, aproveitando muito do conhecimento imprescindível para a prática 

pedagógica, com o objetivo de promover nos alunos o gosto pela prática 

desportiva, incutindo-lhes valores como o respeito, aceitação e cumprimento de 

regras, cooperação, entreajuda, valores esses essenciais para viver em 

sociedade, em comunhão com o meio envolvente. A saúde e o bem-estar dos 

alunos também são condições que aspiro em toda a minha função enquanto 

docente. Ambiciono ser um exemplo de dignidade, de confiança, de 

conforto mas também de exigência para os alunos, ser um amigo!  

Como afirma Diderot (cit. por Bento, 2006), “nem que seja para fazer 

alfinetes, o entusiasmo é indispensável para sermos bons no nosso ofício.” 

O facto de ser treinador de Futebol já há três anos (dois deles como 

treinador do Sport Comércio e Salgueiros e presentemente como treinador do 

Futebol Clube do Porto – Dragon Force), são experiências que me transmitem 

confiança no modo de planear, agir e avaliar nas mais diversas situações, pois 

são os jogadores/alunos que fazem com que o meu percurso tenha uma 

história, são eles que através das suas dificuldades/necessidades me informam 
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sobre o que devo fazer: simplificar o processo se possui demasiada exigência, 

ou progredir devido às melhorias registadas.  

Tenho presente a ideia que dar treinos a jogadores que estão por gosto, 

com vontade, é um contexto totalmente diferente de dar aulas de EF, quando 

parte deles possuem a ideia de que a mesma serve para se divertirem. É certo 

que sim, também terá de o ser pois o provérbio “quem corre por gosto não 

cansa” poderá ser adaptado, na medida em que quem corre por gosto cansa-

se mas, é um cansaço reconfortante, benéfico. Também nas aulas terá de 

haver momentos de pausa, de libertação emocional dos alunos e, o cerne da 

questão está em saber gerir esses momentos, dar liberdade aos alunos sem ter 

que se instalar o caos. Terei de saber analisar cada situação e verificar se o 

mais adequado será parar a aula e esperar que os alunos se acalmem, 

conversando com eles para o clima de aula voltar ao normal, ou então, criar 

uma atividade do seu agrado, em que estes libertem a ansiedade, a pressão 

acumulada. Algo que os faça abandonarem toda a energia acumulada, para 

que, no seu final, se volte a instalar o normal clima de aprendizagem. 

Liberdade de expressão é o que se pretende. Mostrar aos alunos que haverá 

tempo para “brincar”, mas também o haverá para aprender e, reconhecendo 

estes momentos, o clima de aula será propício ao registo de maior densidade 

no tempo potencial de aprendizagem. 

Savater (cit. por Bento, 2007) considera que “existe então, a necessidade 

de preservar, no nível superior, a norma social, a cultura, a técnica e a 

linguagem: as instituições da liberdade.” 

Entretanto, outra dúvida assolou o meu tempo de férias no final do ano 

letivo passado. Qual a escola onde me iria candidatar para realizar o Estágio 

Profissional (EP)? Optava pela proximidade espacial ou por outras que havia 

visitado?  

É certo que existia uma Escola sobre a qual me tinham dado boas 

recomendações durante todo o ano letivo anterior - a Escola Secundária/3 de 

Oliveira do Douro (ESOD)1. No que respeita às condições físicas para a prática 

                                                      
1
 A ESOD é uma escola situada no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e 

possui oferta formativa no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário. 
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desportiva, sempre me foi dito que eram boas, que o grupo de EF também era 

muito divertido e cumpridor e, o facto de possuir um campo de Futebol sintético 

em ótimas condições elevou ainda mais o meu desejo.  

Era agosto de 2009 quando decidi ir visitar a escola, período de férias 

escolares. Fui tão bem recebido que até mesmo o Diretor da Escola me foi 

apresentado. Estava escolhida a instituição onde iria continuar a minha viagem! 

Por fim, não posso deixar de referir que a minha entrada no 2º Ciclo em 

Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário foi um pouco conturbada, 

devido ao facto de ter sido a minha segunda opção na lista de candidaturas ao 

2º Ciclo, sendo que a primeira foi em 2º Ciclo de Treino de Alto Rendimento 

Desportivo, o que desde há muito move as minhas aspirações. Após a recusa 

desta opção, entrei para o 2º Ciclo em que me insiro agora e, rapidamente 

cheguei à conclusão que foi o melhor para mim pois, o segundo concedia-me 

poucas possibilidades de futuro profissional. Graças a esta mudança, verifiquei 

que agora consigo realizar em simultâneo as duas tarefas que me empolgam – 

fazer EP para me formar enquanto professor de EF e ser treinador de Futebol 

no Futebol Clube do Porto – Dragon Force. 
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2.2 Expectativas em relação ao Estágio 

 

“Nós entramos na humanidade pela cultura da tribo e se não pomos essa cultura 

em questão, nem nós nem a humanidade progride”  

Alçada Batista (2002) 

 

Terminados quatro anos de formação inicial, era chegado o momento de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos para a minha futura missão - 

ser um bom Professor de EF em contexto real: a escola. Assim, esta nova 

experiência surgiu como um enorme desafio à minha capacidade adaptativa, 

de me envolver num contexto desconhecido mas, ao mesmo tempo, tão 

ambicionado e desejado. 

Para tal, o estágio assumiu-se como o ponto de partida para uma vida 

profissional que se quer de excelência, com o objetivo de transcendência, de 

alcançar mais e melhor, como aclama o lema olímpico “Citius, Altius e Fortius”. 

É aqui que pretendo chegar sempre, mais rápido, mais alto e mais forte, é este 

o lema da minha vida!  

O Estágio é a formação constante, o início de mais uma aprendizagem. 

Como afirma Bento (2006), “a licenciatura é uma licença para aprender.” 

Assim, a formação adquirida até à data permitiu-me encarar este desafio com 

maior naturalidade, convicção, vontade e coragem para alcançar um ensino de 

qualidade.  

De forma a complementar o novo destino deste percurso, nada melhor do 

que transcrever o objetivo geral do documento “Normas Orientadoras do EP 

2010-2011”, da autoria da professora Zélia Matos, afirmando que “O EP visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho 

crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão.” 

No entanto, não pretendia ser apenas mais um professor, ambicionava ser 

o Professor, aquele que criou nos alunos sensações positivas no que respeita 

ao ensino e ao seu processo de aprendizagem, ser um exemplo estes, um guia 
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que os levará e guiará no seu percurso de vida. Não me limitei a ser apenas 

um mero transmissor de conhecimentos, pretendi ser um amigo, alguém em 

quem possam confiar, falar, desabafar, dar-lhes a palavra sempre que 

necessário, pois eles são os principais atores no seu processo de formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÃO PESSOAL 

19 

2.2.1 Ser Professor 

 

Mas, o que é ser um Bom Professor? Quais as suas funções, as suas 

características, os seus problemas? E como Professor iniciante, o que me 

distinguiria dos meus restantes futuros colegas? 

Nóvoa (2008), afirma que “durante muito tempo, procuraram-se os atributos 

ou as características que definiam o “bom professor”. Esta abordagem 

conduziu, já na segunda metade do século XX, à consolidação de uma trilogia 

que teve grande sucesso: saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades), 

saber-ser (atitudes).” 

Para o mesmo autor, o professor deve possuir um conjunto de disposições 

fundamentais na sua prática pedagógica: 

- Conhecimento: o importante é, sem dúvida, conhecer bem aquilo que se 

ensina. O trabalho do professor consiste na construção de práticas docentes 

que conduzam os alunos à aprendizagem. Assim, o conhecimento corresponde 

a um conjunto de características, capacidades, crenças e valores pessoais do 

docente que vão ser determinantes na sua profissionalidade. A tomada de 

decisão é uma característica fundamental do professor. Contudo, para tomar 

decisões é necessário possuir conhecimentos, pois ninguém pensa no vazio, 

mas antes na aquisição e na compreensão do conhecimento; 

- Cultura profissional: ser professor é compreender os sentidos da instituição 

escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 

experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e 

inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão. É necessária, para 

além de uma formação inicial, uma formação contínua, pois as exigências da 

própria prática docente vão-se alterando, exigindo uma procura constante de 

conhecimento. A formação e a profissão vão-se desenrolar no confronto entre a 

teoria e a prática; 

- Tato Pedagógico: corresponde à dimensão subjetiva, ao cruzamento da 

dimensão profissional com a dimensão pessoal. Esta é uma dimensão fruto das 
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questões da pessoalidade, ou seja, integrar tudo o que é objetivo, mas também 

desenvolver alguns indicadores pessoais e subjetivos. O tato pedagógico é 

muito importante para a ação, para agir com eficiência; 

- Trabalho em equipa: os novos modos de profissionalidade docente 

implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em 

equipa, da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. O exercício 

profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de «comunidades de 

prática», no interior de cada escola; 

- O compromisso social: refere-se a um conjunto de aspetos que ligam a 

profissão a uma envolvência social. Refere-se aos princípios, aos valores, à 

inclusão social, à diversidade cultural. O ato de educar é também um ato social. 

Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas 

vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou 

pela sociedade. Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir além da escola. 

Assim, quem não estiver disposto a comprometer-se, não deve embarcar 

na profissão. 
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2.2.2 Conhecimentos do Professor 

 

Eu embarco! Mas, para ser um bom professor, que conhecimentos 

necessitarei? 

Segundo Shulman (1986), “ser Professor implica possuir 

conhecimentos, quer ao nível da compreensão do que ensina como da 

forma de o transmitir. Aliás, é o conhecimento pedagógico do conteúdo que 

distingue o professor de uma disciplina de um especialista (não professor) 

dessa mesma disciplina. O professor, ao contrário do especialista, mais do que 

possuir os conhecimentos, sabe como transmiti-los, como criar representações 

nos seus alunos.” 

Siedentop (2000) considera que existem 4 categorias do conhecimento do 

professor: o conhecimento do conteúdo ou da matéria de ensino, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento dos contextos do 

sistema educativo e o conhecimento pedagógico geral. 

O conhecimento do conteúdo ou da matéria de ensino está relacionado com 

a matéria ou modalidade que o professor vai ensinar, este tem que ter um bom 

conhecimento da matéria de ensino, conseguindo-o através da análise da 

atividade ou modalidade desportiva em estruturas do conhecimento, integrando 

categorias mais transdisciplinares. Este conhecimento é a base da qual 

emergem as restantes categorias do conhecimento, fornecendo a orientação 

norteadora para planificação do ensino, em que, através do conteúdo delimita-

se o objeto, objetivos e tarefas.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo está relacionado com a forma 

como o professor transporta o conteúdo, a forma como o transmite aos alunos, 

para que estes percebam, devendo também, saber quais as matérias onde os 

alunos têm mais ou menos dificuldades. Permite a tradução da matéria para o 

ensino através de uma abordagem criativa dos programas, é a maneira como o 

professor interpreta a matéria, na prática, de acordo com as condições que se 

lhe deparam, capacidade de adaptar a matéria à realidade específica da 

escola. Por isso, o professor deverá conhecer e compreender a matéria, 

conhecimento esse que advém de formação académica, experiências 
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pessoais, influência de crenças e valores. O conhecimento pedagógico do 

conteúdo supõe, por parte do professor um conhecimento dos alunos 

(vivências, expectativas, dificuldades, crenças, potencialidades, entre outros), 

dos propósitos de ensino (que refletem os objetivos do processo), do 

curriculum (atividades e projetos curriculares) e dos métodos/metodologias 

educativo-didáticas. 

O conhecimento dos contextos do sistema educativo refere-se ao 

conhecimento curricular da matéria. Neste conhecimento integram-se a forma 

como o professor organiza a matéria, os textos a que recorre, as 

contraindicações de alguns exercícios, entre outros. Encontra-se intimamente 

ligado ao conhecimento pedagógico do conteúdo, sendo que o professor deve 

conhecer e modificar o conteúdo (adaptação dos materiais) para responder às 

exigências programáticas. O professor estuda as exigências e escolhe uma 

metodologia de ensino de acordo com esse estudo, precisa de apreender o 

nível de conhecimentos e capacidade dos alunos, as exigências do programa 

são ajustadas às possibilidades destes e à estrutura global das condições. O 

conhecimento dos contextos do sistema educativo parte do princípio que o 

professor conhece as normas, as leis, as regras e os princípios subjacentes ao 

funcionamento da escola no seu geral e da EF em caso particular. Supõe que 

este conheça os espaços existentes via escola e como estes se organizam ao 

nível da condição física. 

O conhecimento pedagógico geral engloba todos os saberes, as 

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

aprendem. São linhas do professor, não existindo normalmente nenhum tipo de 

fundamento teórico que as sustente. 

 

Neste sentido importa evidenciar a distinção entre profissionalismo e 

profissionalidade. 

Para Stenhouse (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) “o profissionalismo do 

professor investigador envolve o empenhamento para o questionamento 

sistemático do próprio ensino como uma base para o desenvolvimento, o 

empenhamento e as competências para estudar o seu próprio ensino, a 
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preocupação para questionar e testar teoria na prática fazendo uso dessas 

competências, e a disponibilidade para permitir a outros professores observar o 

seu trabalho – diretamente ou através de registos e discuti-los numa base de 

honestidade.” 

Esta perspetiva pressupõe que ensinar é mais do que uma arte. É uma 

procura constante com o objetivo de criar condições para que aconteçam 

aprendizagens. 

Nóvoa (1992) refere que “a profissionalidade remete-nos para o tipo de 

desempenho e saberes específicos da profissão docente, em que a atividade 

pedagógica desempenha um papel social importante no fenómeno „Educação‟. 

O professor enquanto profissional da educação deve enraizar a sua 

profissionalidade no domínio profundo da área cultural, técnica e científica da 

disciplina que leciona.” 

De acordo com Roldão (2005) “existem quatro aspetos descritores de 

profissionalidade: o reconhecimento social da especificidade da função 

associada à atividade, o saber específico indispensável ao desenvolvimento da 

atividade, o poder de decisão sobre a ação desenvolvida e consequente 

responsabilização social e pública pela mesma, ou seja, o controlo sobre a 

atividade, e a pertença a um corpo coletivo, que partilha, regula e defende quer 

o exercício da função e o acesso a ela, quer a definição do saber necessário, 

quer naturalmente o seu poder sobre a mesma que lhe advém essencialmente 

do reconhecimento de um saber que o legitima.” 

Deste modo, o professor deve conhecer sempre a atividade em causa para 

dar resposta às exigências dessa mesma atividade. Esta decorre no binómio 

teoria-prática, sendo uma das principais características que distingue a 

docência das outras profissões. Contudo, para que o professor seja capaz de 

dar resposta a uma atividade com esta dimensão, é necessário possuir um 

conjunto de conhecimentos, capacidades e competências.  

É uma atividade que se caracteriza pela sua complexidade, pois depende 

de muitos fatores, tem muitos ingredientes. Trabalhar com pessoas é diferente 

de trabalhar com coisas inanimadas, pelo que o professor deve ser capaz de 

atender às individualidades. Ocorre num processo de comunicação, ou seja, 
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resulta da interação entre os diferentes agentes. Para além disso, o docente 

está constantemente a ser chamado para tomar decisões da sua atividade, 

seja ao nível dos vários planeamentos, aos tipos de feedback que utiliza, e 

mesmo na capacidade de improvisar em situações imprevistas.  

Contudo, o improviso deve ser um recurso consciente, devendo ser feito de 

acordo com os objetivos traçados. 

Alarcão (cit. por Matos, 1989) considera que “o professor é 

fundamentalmente uma pessoa capaz de tomar decisões face ao processo de 

ensino-aprendizagem, no sentido de o encaminhar para um melhor rendimento 

educativo.” 

Russell (2000, p. 80) afirma que “um bom professor terá de ser 

sensibilizador, criativo, explorador, inovador, orientador, observador, 

transmissor e conhecedor.” 

Alonso (1998, pp. 50 - 56) afirma que “o discurso do profissionalismo está 

hoje largamente difundido, sendo cada vez mais evidente que é sobre ele que 

se irá construir o novo ideal para a profissão docente. É neste contexto que 

emerge um novo discurso sobre os professores, onde estes são encarados 

acima de tudo como profissionais empenhados na defesa do profissionalismo 

da sua classe.” Surgem, assim, quatro critérios relevantes para caracterizar o 

profissionalismo, aplicando-os ao campo da profissão docente: 

- Competência docente: a essência duma profissão é possuir um corpo 

coerente e estruturado de conhecimento constituído por conhecimentos, 

técnicas, linguagens, valores que formam a “cultura profissional”. Constitui uma 

prática orientada pela teoria em que o profissional possui o como e o porquê da 

sua atuação. A competência profissional do professor define-se pela sua 

capacidade de criar, organizar ou modificar as condições de aprendizagem 

com a intenção de facilitar o desenvolvimento de processos de aprendizagem 

significativa e enriquecedora nos alunos.  

Dada a complexidade das situações de ensino-aprendizagem não existe 

uma definição clara de competência docente. No ensino a competência é, em 

grande medida, situacional e a forma de organizar e controlar as variáveis que 

interatuam no processo ensino-aprendizagem, depende muito da capacidade 



DIMENSÃO PESSOAL 

25 

do professor para se transformar em investigador da sua própria prática. 

Quantos mais conhecimentos sobre as condições de aprendizagem e quanto 

mais técnicas e destrezas que lhe permitam intervir sobre essas condições, o 

professor possua, mais possibilidades terá de organizar ambientes em que se 

desenvolvam experiências de aprendizagem de qualidade. 

Por outro lado, dada a inserção do processo ensino-aprendizagem num 

contexto de intencionalidade educativa – o professor como estimulador do 

crescimento dos alunos como pessoas – não é possível definir a sua 

competência profissional sem fazer referência às suas perceções e atitudes. 

Esta riqueza de perceções sobre si próprio, sobre os alunos e outros membros 

da comunidade educativa traduz-se no desenvolviemnto de atitudes básicas 

que lhe permitam uma relação positiva consigo mesmo e com os outros; 

- Autonomia profissional: a autonomia profissional é entendida como a 

capacidade para colocar em prática decisões responsáveis, o que implica a 

liberdade para escolher de forma fundamentada entre as alternativas possíveis 

numa determinada situação. Este critério de autonomia tem sido utilizado para 

defender a privacidade e o isolamento de cada professor dentro da sala de 

aula. Mas a autonomia entendida como individualismo pedagógico é uma 

limitação ao profissionalismo, à qualidade de ensino, na medida em que os 

esforços individuais são ineficazes quando não são coordenados e apoiados; 

só em grupos organizados e apoiados é possível levar avante projetos de 

inovação. Assim, quanto mais autónomo for o conjunto dos professores de uma 

escola, mais possibilidades terão de colaborar na renovação da escola, o que 

leva consequentemente ao aumento da autonomia do próprio professor 

individual. Contudo, só é possível quando esses elementos são responsáveis 

na tomada de decisões; 

- Identidade profissional ou sentido de pertença a um grupo: o professor 

além de membro ativo da comunidade escolar é membro da comunidade dos 

profissionais da educação. Este sentido de pertença e identidade profissional 

implica a participação em associações especializadas, dentro das quais se 

organizam encontros, reuniões de trabalho, troca de experiências, levando 

assim ao crescimento e enriquecimento da “cultura duma profissão”. É preciso 
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começar a abrir as portas da sala de aula para, de seguida, abrir 

progressivamente as da escola, da localidade, da região, do país, até chegar a 

sentir-se membro da comunidade internacional profissional, aumentando, deste 

modo, a cultura profissional.  

Isto supõe a criação de estruturas organizadas que possibilitem esta troca e 

difusão de experiências entre as escolas; 

- Abertura à inovação: o conceito de “profissionalismo” está fortemente 

relacionado com o de “inovação”, ou seja, a capacidade de mudar, a adaptação 

da profissão às mudanças sociais e tecnológicas, incluindo a capacidade de 

intervenção como agentes de mudança da própria sociedade.  

A escola tem a missão social de transmitir/partilhar o conhecimento com 

vista ao desenvolvimento recíproco dos indivíduos e da sociedade. Mas, o 

conhecimento não é estático, é algo aberto, mutável e em permanente 

reconstrução. 

Por outro lado, os indivíduos que formam as novas gerações e cuja 

aprendizagem se pretende estimular na escola, não são indivíduos passivos, 

sem experiência, mas pessoas em crescimento e, portanto, ativos, criativos, 

com experiência e individualidade próprias. Tanto professores como alunos se 

encontram num processo permanente de aprendizagem e enriquecimento.     

A abertura à inovação obriga, assim, que todos os profissionais estejam 

atentos ao que se passa em seu redor para que possam melhorar a sua 

profissão. Além disso, exige destes uma capacidade de mudar, de filtrar as 

coisas que são válidas das ditas “modas”, que são facilmente absorvidas. A 

inovação constitui, deste modo, uma mudança intencional e refletida com uma 

clara intenção de melhoria.  

Educar numa cultura de mudança é educar para a constante readaptação 

evitando assim desfasamentos entre a vida real e a vida escolar.  

Para que seja possível inovar, é fundamental preparar os profissionais 

qualificados, preparados para lidar com o aluno, seja ele “normal” ou com 

necessidades educativas especiais”. 

Os educadores de hoje não podem esquivar-se desta realidade social que é 

plural e complexa. Devem ter uma boa formação teórica e prática, 
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independentemente dos alunos para quem irão ensinar no futuro. Só assim 

poderão ter uma leitura crítica da educação e das propostas de mudança. 

Assim, os professores têm de se assumir como produtores da sua 

profissão. Isto passa por uma formação que não se dissocie do saber mas que 

também não seja alheia a uma intervenção no terreno profissional.  

Em suma, e porque o conhecimento é socialmente válido e útil durante 

pouco tempo, a inovação constitui uma questão e uma condição de 

sobrevivência.  

Podemos igualmente concluir que é impossível alcançar uma meta-teoria 

sobre a função do docente, dada a complexidade e contínua atualização do 

processo de profissionalização dos professores. Utilizando os conceitos de 

Edgar Morin (cit. por Fontes, 2008), “classifica-se a profissão de professor 

como uma profissão complexa, onde a incerteza, a ambiguidade das funções 

são o seu melhor traço definidor.” 
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2.2.3 O Professor iniciante 

 

Sendo eu um professor iniciante de EF na Escola, quais as características 

que são comuns a todos os que se encontram neste início de percurso? 

Veenman (cit. por Braga, 2008, p. 65) considera que “a formação inicial na 

fase de iniciação ao ensino engloba os três primeiros anos. O professor 

iniciante é um jovem que se encontra no final da sua formação inicial e começa 

uma vida profissional nas instituições escolares. É, portanto, uma fase de 

transição. O início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão 

importante quanto difícil na constituição da carreira de professor. É um 

momento dotado de características próprias e configurado pela ocorrência das 

principais marcas da identidade e do estilo que vai caracterizar o profissional 

ao longo da sua carreira.” 

Alves (cit. por Braga, 2008, p. 66) refere que “o professor iniciante ao 

chegar à realidade escolar sofre o denominado «choque da realidade», que 

representa os dilemas, as dificuldades na nova profissão. Esse choque, se não 

for bem gerido pelo professor com apoio de outros profissionais da educação 

mais experientes, pode provocar sérios danos à construção do perfil do 

docente que neste momento inicia a sua carreira profissional. Contudo, apesar 

do início do ano ser marcado por momentos amargos e difíceis, no final do ano 

emerge no professor um sentimento de identificação com a profissão, 

tornando-se numa experiência gratificante para ele.” 

Da minha vivência, senti que o início do estágio assumiu-se como um 

enorme desafio, um verdadeiro choque de realidade confrontando-me 

com o contexto real que é a escola. Ter como função começar a planear o 

ano letivo, gerir 24 alunos nos espaços de aula, não se assumia como tarefa 

fácil. Senti que possuía uma enorme bagagem teórica concedida pela FADEUP 

mas, o conhecimento prático apenas o iria conseguir com a própria 

confrontação com a função de professor de EF. Deste modo, os planeamentos 

iniciais, as primeiras aulas, assumiram-se como desafios à minha capacidade 

adpatativa. 
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Formosinho (2001) acrescenta que “o estágio é a fase de prática docente 

acompanhada, orientada e refletida, que serve para proporcionar ao 

futuro professor uma prática de desempenho docente global em contexto 

real que permita desenvolver as competências e atitudes necessárias 

para um desempenho consciente, responsável e eficaz.” 

Era então chegado o momento de começar a minha prática docente como 

professor de EF, o início de uma formação e de um percurso que tanto 

ambicionava. 

Entrando na escola conheci o nosso professor–cooperante Avelino Azevedo 

que, desde logo, se prontificou a ajudar-nos em tudo que fosse necessário, 

guiando-nos neste nosso caminho. Conheci os meus colegas docentes do 

grupo de EF, revi os meus colegas do núcleo de estágio, e iniciamos o nosso 

trabalho de base para a prática pedagógica. Mais tarde conheci o professor 

orientador da FADEUP, Tiago Sousa, que em muito me ajudou e guiou em todo 

este processo. 

Alves (cit. por Braga, 2008, p. 68) enuncia alguns problemas enfrentados 

pelo professor iniciante, sendo estes “a solidão e isolamento, dificuldade de 

equilibrar o professor amigo com o professor autoritário, dicotomia 

formação/profissão (dificuldade em transferir o conhecimento adquirido na 

formação inicial e o desenvolvimento de uma conceção de ensino mais 

técnica), tendência para imitar os professores mais experientes – fraca 

autonomia, condições de trabalho adversas (infraestruturas, grupos de 

trabalho, entre outros), situações de indisciplina por parte dos alunos, e a 

heterogeneidade da turma (por exemplo, lidar com alunos com necessidades 

educativas especiais). Tendo em conta os problemas enunciados podem, por 

vezes, surgir no professor sentimentos de incompetência, insegurança e 

desvalorização profissional, levando a que muitos desistam de alguns 

princípios que até então julgavam importantes e adotem as práticas 

tradicionais.” 

No que respeita à minha prática, senti alguns dos problemas que o autor 

refere. Sempre pretendi ser um professor amigo para os meus alunos, no 

entanto, tinha de, ao mesmo tempo, ser um professor que conseguisse 
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controlar as situações de indisciplina na turma. Para tal, senti necessidade de, 

em alguns momentos, repreender tais alunos, sancioná-los, levando-os à 

compreensão de que haverá tempo para tudo. Assim, a minha postura, nem 

sempre poderia ser a mais meiga mas, igualmente, não poderia ser sempre 

autoritário. Tive de saber gerir ambas as facetas para que, o bom clima de 

aprendizagem fosse estabelecido. 

 

Neste meu ano de estágio fui descobrindo algumas das minhas 

potencialidades, mas igualmente as minhas dúvidas e dificuldades no que 

respeita ao EP.  

Dúvidas essas que irei referir de seguida, agrupadas por cada área de 

desempenho, definindo quais os pontos em que sinto que devo melhorar 

significativamente, quais os objetivos definidos e recursos utilizados. Porque 

sinto que posso e devo melhorar constantemente, apresentarei apenas aqueles 

pontos em que, à partida, senti mais dificuldades. 

Na área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, no 

Planeamento, alínea 5) a. “Objetivos (adequados às necessidades e 

diversidade dos alunos e contexto do processo de ensino/aprendizagem) ” 

possuía dificuldades iniciais na diferenciação dos alunos por diferentes níveis 

de desempenho pois, devido às primeiras aulas terem sido para a realização 

da avaliação diagnóstica de todas as modalidades a abordar e a semana 

seguinte ter sido para a realização da bateria de testes de Fitnessgram2, 

apenas havia lecionado duas aulas com transmissão de conteúdos implícitos à 

modalidade, pelo que sabia que devia melhorar no que respeita à diferenciação 

das necessidades dos alunos, separando-os por diferentes graus de exigência. 

Para isso, foi fundamental uma reflexão constante sobre cada aula e sobre o 

desempenho de cada aluno nas diversas modalidades, de modo a verificar as 

                                                      
2
 O Fitnessgram é um protocolo de avaliação da Aptidão Física de cada indivíduo. 

Foi desenvolvido para auxiliar o professor de EF na avaliação e educação da aptidão e 

atividade física de crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos. 
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suas capacidades, agrupando-os segundo diferentes graus de desempenho. A 

adaptação e a criação de diferentes tarefas, com objetivos diferenciados 

possibilitou a melhoria significativa por grande parte dos elementos da turma 

em ambas as modalidades.  

Acerca da Realização, na alínea 6) e. “Otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem nos vários domínios, a qualidade da instrução, o feedback 

pedagógico, a orientação ativa dos alunos, o clima, a gestão e a disciplina da 

aula” senti algumas dificuldades ao planear aulas que teriam de funcionar em 

1/3 de pavilhão pois, devido à turma ser constituída por 24 alunos, mantê-los 

todos envolvidos na tarefa, sem a ocorrência de comportamentos desviantes, 

não se assumia como tarefa fácil. Para tal, nas primeiras aulas, optei pela 

criação de rotinas que serviram para todo o ano letivo. A organização do 

espaço de aula bem como das tarefas propostas, foi algo que refleti bastante 

em cada sessão, para que todos os alunos estivessem envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem. Este tema será abordado mais especificamente no 

ponto 4.1.3.6 “Na procura da gestão e controlo da aula”. 

No que respeita à Avaliação, no delimitado na alínea 8) “Identificar as 

principais características das suas turmas, destacando as particularidades 

sociais e culturais, psicológicas e de aprendizagem dos seus elementos, 

explicitando as suas implicações para a sua intervenção junto da mesma, seja 

no âmbito da atividade letiva seja no da direção de turma”, como os alunos da 

turma provêm de contextos diferentes, senti necessidade de perceber melhor 

as suas particularidades. O contacto extra-aula com estes tornou-se benéfico 

para uma melhoria a este nível. Assim, pude perceber os contextos em que 

estes se inserem, as suas dificuldades, os seus medos, receios e anseios. O 

tempo de intervalo em que várias vezes me envolvi com os alunos, foi 

bastante gratificante. Através de brincadeiras, de pequenos jogos, de 

conversas que tivemos antes e após as aulas de EF, consegui perceber 

melhor cada um dos alunos. A visualização dos seus atos, das suas 

interações nestes momentos, permitiram-me uma análise das condições 

em que cada aluno se sente confortável, feliz, com quem estabelece 

relações de maior amizade, entre outros aspetos que pude ir verificando 
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ao longo do ano letivo. Aspetos estes fundamentais para a concretização 

deste objetivo a que me propus desde o início. As reuniões de turma também 

serviram para enquadrar melhor cada aluno, perceber as suas histórias de 

vida, o seu presente e mesmo as suas ambições futuras. No que respeita à 

intervenção na turma, sinto que sou um exemplo para os meus alunos, sou 

alguém em quem eles confiam, com quem desabafam e veêm questionar sobre 

problemas vividos. Inclusive, em alguns alunos que evidenciam problemas de 

mau comportamento nas restantes disciplinas, sinto que, de certa forma, 

consigo modificar as suas atitudes e aumentar a sua vontade em aprender. As 

conversas com estes alunos fizeram-me perceber melhor o porquê das suas 

atitudes, as suas necessidades, tirando vantagens para alcançar sucesso nas 

minhas aulas e na disposição dos alunos para as mesmas. Estes alunos 

apenas precisavam de atenção, de quem os envolvesse no processo, de quem 

os fizesse sentir que são importantes, imprescindíveis para a nossa própria 

atuação como pessoas. Sinto que este foi um aspeto bastante gratificante 

neste ano de estágio, pois verifico que consigo ter influência no modo como 

alguns alunos mudaram a sua visão da vida, as suas atitudes e os seus 

dilemas. 

Saramago (cit. por Bento, 2010) afirma que ”Se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara.” Assim, não me limitei a olhar nem a ver, mas sim a reparar! 

Ainda no mesmo sub-tema, no ponto seguinte, 9) “Considerar as 

necessidades educativas específicas de alunos, concebendo, concretizando e 

avaliando as condições mais ajustadas para a sua formação e desenvolvimento 

no âmbito dos objetivos programáticos da disciplina de EF” senti necessidade 

de me informar muito bem acerca da diferenciação da avaliação dos alunos, 

devido a possuir dois alunos com Necessidades Educativas Especiais, pois 

tinha de saber quais as necessidades verificadas, bem como adaptar o grau de 

dificuldade e complexidade nas tarefas. Para tal, as reuniões de avaliação 

intermédias no início do ano letivo com o Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) da ESOD, que se encontrava a trabalhar nos casos, foi muito benéfica 

para a compreensão deste processo. No entanto, tais necessidades não foram 

verificadas pois o aluno com necessidades educativas foi transferido para uma 
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turma com menor número de elementos. De modo a tornar mais facilitadora a 

sua transição, realizei um pequeno relatório das suas características e 

principais dificuldades, sendo posteriormente entregue ao professor da sua 

nova turma. 

Na Área 2 – Participação na Escola, na alínea 3) “Compreender o papel de 

diretor de turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

área não disciplinar – F. Cívica” necessitei de compreender melhor todo este 

papel do Diretor de Turma (DT) pois é uma posição de extrema importância na 

comunidade escolar. Para isso, precisei de recolher informação relativa às suas 

competências e funções junto dos mesmos. As reuniões com a professora DT 

Amélia Poças, bem como com a professora coordenadora dos DT Maria Dulce 

Farinha, foram de extrema importância para uma melhor perceção da 

complexidade de todo este processo. No que respeita à Formação Cívica, o 

lecionar de duas aulas de 45 minutos, tornou-se bastante gratificante e 

motivador, pelo modo como me envolvi e deixei-me envolver na e pela turma, 

abordando assuntos transdisciplinares como a sexualidade e os afetos. Este 

tema será abordado mais especificamente no ponto 4.2.3 “Na procura do cargo 

de Diretor de Turma (DT)”. 

Na Área 3 – Relações com a Comunidade, uma dificuldade inicial foi a de 1) 

“Conhecer as potencialidades da comunidade e da escola, visando a promoção 

de realizações com relevância educativa para os alunos” onde senti 

dificuldades em perceber o contexto em que os alunos se inseriam pois, a 

freguesia de Oliveira do Douro era, até então, uma localidade para mim 

desconhecida. Mas, a tarefa de pesquisa para a caracterização do contexto do 

EP (que completou o meu Projeto de Formação Individual), bem como a 

análise do contexto no Planeamento Anual, permitiram-me adquirir uma maior 

compreensão acerca do meio envolvente. No que respeita ao “conceber 

iniciativas para a participação ativa dos Encarregados de Educação na escola 

em geral e no processo educativo dos seus educandos, em particular”, senti 

dificuldades uma vez que, por experiências anteriores, verifica-se que muitos 

dos Encarregados de Educação não se mostram recetivos à participação nas 
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atividades escolares. No entanto, pela atividade promovida para a turma, em 

que realizei uma visita desportiva ao Vitalis Park, em que os alunos puderam 

jogar futebol contra equipas do Futebol Clube do Porto – Dragon Force, foi uma 

medida que em muito me permitiu promover um contacto com os Encarregados 

de Educação dos alunos da minha turma. O Sarau Desportivo realizado no final 

do ano letivo também se tornou num momento que em muito contribuiu para a 

concretização deste objetivo. No entanto, este tema será retratado mais 

aprofundadamente no ponto 4.3 – “Relações com a comunidade”. 

Por fim na Área 4 – Desenvolvimento Profissional, na alínea 2) “Desenvolver 

competências de argumentação e de comunicação, quer escritas quer orais”, 

necessitei de me manter sempre confiante aquando das argumentações, sem 

estar nervoso, com medo que algo corra mal. O treino, bem como as próprias 

apresentações ajudam-me a melhorar estas capacidades. Para tal, a 

experiência de lecionar duas aulas de Formação Cívica (momentos até então 

desconhecidos para mim pelo facto de serem aulas «teóricas»), permitiu-me 

adquirir maiores e melhores competências para a minha formação. Estas aulas 

assumiram-se como um enorme desafio, na medida em que lecionar uma 

temática em que os alunos tinham de estar dentro de uma sala, era diferente 

duma aula de EF, com a turma em permanente movimentação. Para tal, 

procedi à criação de uma aula motivadora, cativante e desafiadora, em que 

cada aluno se sentisse envolvido na mesma, tratando-se não de mais uma 

aula, mas de uma verdadeira aula, potenciadora de aprendizagem para os 

alunos. O modo como comuniquei e argumentei com os alunos permitiu-me 

crescer como agente comunicativo que terei que ser para conseguir tornar-me 

num bom professor, um professor de qualidade. Este tema será abordado mais 

especificamente no ponto 4.2.3.1 “Na procura das aulas de Formação Cívica 

(dias 22 e 29 de março de 2011) – um enorme desafio.” 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

“O destino do Homem é ser a consciência do universo em ascensão perpétua.” 
      Teixeira de Pascoaes (cit. por Bento, 2006) 

 

3.1 Macro contexto 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP 2010-2011, “este entende-se como 

um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação entre teoria e prática e contextualizando o conhecimento no espaço 

escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que 

analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” 

Tem como objetivo geral a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. 

A natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as características gerais da atividade do professor 

que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema 

educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de 

integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no 

processo de formação e, em particular, no EP, de forma a retirar o formalismo 

das realizações e a promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento 

da competência profissional. 
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A competência profissional assenta no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se 

destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta 

adequadas na escola. 

Os determinantes do exercício da competência, tais como os valores, a 

motivação e a atitude positiva face à profissão percorrem todas as áreas de 

desempenho e em todas têm de ser trabalhados de forma sistemática. 

Assim, encarei o EP como a oportunidade por excelência na fundação de 

alicerces sólidos para a prática do ensino em contexto real. Ser Estagiário é 

ser aquele que quer formar-se, aprender, conhecer, não só na teoria, mas 

também na prática, o que quer ser um profissional competente, 

aplicando-o a cada instante, refletindo a cada momento, tornando-se 

melhor em cada ocasião da sua vida. 

Ser um profissional competente, e mais do que isso, querer ser excelente no 

que se faz, é o objetivo de todos aqueles que amam o ato de ensinar. O 

caminho para a excelência é longo e implica essencialmente reflexão e 

investigação para a tomada de ação concreta e adequada. É, no fundo, um 

caminho de dedicação e aprofundamento do Ser que cada um de nós é e no 

que se quer tornar. 

Pretendo em cada passo caminhar para a excelência, pois ensinar é o meu 

destino. Desejo ser um profissional competente excelente, neste como em 

todos os momentos da minha vida. 

Contudo, não posso falar de EP, sem adquirir um conhecimento 

aprofundado da EF na atualidade. 
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3.1.1 A EDUCAÇÃO (Física) na atualidade 

 

“Eu sou eu e a minha circunstância. Se não a salvo a ela, não me salvo a mim.” 

Ortega Y Gasset (cit. por Bento, 2006, p. 72)  

 

A educação é um fenómeno fundamental ao Homem. É, também, uma ajuda 

para o fundar como sujeito e como pessoa, para construir a sua autonomia 

baseada no entendimento de si próprio, dos outros e do Mundo.  

Patrício (cit. por Garcia et al., 2009, p. 25) acrescenta que “educar é realizar 

algo de ideal. Educar é fazer. (…) Fazer o homem em humanidade! 

Realizar no homem a plenitude que nele existe como um poder ser. Para 

que ele possa ser mais e melhor. Educar é levar aquele que está mais 

baixo para um saber mais alto. (…) Educar é, por conseguinte e obviamente, 

mudar e modificar. Mudar e adquirir novos modos para ser, para ser mais e 

melhor, para crescer como pessoa em direção ao mãos alto.” 

“No educar configura-se, portanto, um movimento de aproximação infatigável 

ao mais alto, ao mais pleno, ao mais perfeito. Um movimento de 

aperfeiçoamento da individualidade, de ultrapassagem do apagamento e 

desaparecimento do indivíduo no gregarismo e na massificação do «nós», para 

ascender á consciência do «Eu».” (Garcia et al., 2009, p. 26) 

Não é novidade que a educação acontece em toda a parte e que as 

influências educativas podem ocorrer sem serem planificadas, daí se falar em 

educação no sentido lato. E esta remete-nos para pessoas, para situações, 

para factos, para experiências, que de algum modo nos educam. No entanto, 

também temos ao nosso dispor um outro tipo de educação, a educação 

escolarizada, onde se estabelecem relações interpessoais, nas quais pessoas 

já educadas exercem conscientemente influências sobre outras. 

 

Centremo-nos na EF em específico… 

“Costa (1992) afirma que a história da disciplina escolar da EF – uma história 

de quase dois séculos, é a história da permanente necessidade de 

fundamentar, legitimar e alicerçar o seu lugar, a sua relevância e presença no 

seio das disciplinas escolares. (…) O fenómeno ludodesportivo está 
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profundamente ligado à sociedade e, como facto social total da natureza e 

funcionamento simbólicos é capaz dos mais diversos investimentos sociais.” 

As suas conquistas começaram a ficar consolidadas com o reconhecimento 

do estatuto universitário da EF enquanto área disciplinar, levando à elaboração 

dos Programas Nacionais de EF. 

Atualmente, trata-se de uma disciplina de caráter obrigatório, com uma carga 

horária de três tempos semanais de 45 minutos ou um de 90 e outro de 45, 

para o Ensino Básico, e quatro tempos de 45 minutos ou dois de 90 para o 

Ensino Secundário. 

Bento (1995) considera que “a disciplina de EF tem como principal objetivo a 

formação básico-corporal e desportiva dos alunos. Ensina o aluno a procurar 

superar as suas limitações físicas. No desporto, é possível aprender que no 

plano ético, estético, espiritual e racional o homem não encontra limitações. A 

grande tarefa pedagógica do professor é conseguir transmitir aos alunos que a 

vitória é somente parte do prazer de jogar e que na derrota há vitórias.” 

Rosado (2009) acrescenta que, “do ponto de vista individual, a educação 

desportiva enfatiza competências de vida como o autoconhecimento, o 

autocontrolo, a autorrealização, valorização do esforço, da perseverança, do 

autoaperfeiçoamento e da harmonia pessoal.” 

A EF, enquanto área curricular, estabelece um quadro de relações com as 

áreas que, com ela, partilham os contributos fundamentais para a formação dos 

alunos ao longo da escolaridade. 

A conceção da EF apresentada nos Programas Nacionais centra-se no valor 

educativo do desporto pedagogicamente orientado para o desenvolvimento 

multilateral e harmonioso do aluno. Assim pode definir-se como a apropriação 

das habilidades técnicas e conhecimentos, na elevação das capacidades do 

aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores, (bens de personalidade 

que representam o rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das 

suas possibilidades de desporto adequado – intenso, saudável, gratificante e 

culturalmente significativo. 

Neste sentido e durante este processo, o professor deve ter presente quatro 

princípios fundamentais que o próprio programa estabelece: a participação 
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motivada dos alunos com o intuito de criar hábitos de desporto regular, a 

promoção de uma atividade autónoma e criativa que possa ultrapassar as 

fronteiras escolares contrariando a tendência sedentária da sociedade atual. 

Para isto o desporto na escola poderá funcionar como um veículo 

extraordinário de divulgação da preponderância que prática desportiva regular 

pode assumir na saúde e bem-estar da população. 

Conhecendo um pouco melhor a EF em sentido lato, reportemo-nos ao 

contexto legal, institucional e de natureza funcional no EP como professor de 

EF. 
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3.2 Contexto legal, institucional e de natureza funcional 

 

"A fraternidade tornou-se hoje o vazio gritante no seio da divisa republicana 

Liberdade - Igualdade - Fraternidade. É preciso fazer da solidariedade um problema 

central". 

Edgar Morin (cit. por Bento, 2006, p. 180) 

 

Segundo o regulamento da unidade curricular do EP 2010-2011, a iniciação 

à prática profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de EF da FADEUP integra o EP – Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) e o correspondente Relatório de Estágio, rege-se pelas normas da 

instituição universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação 

Profissional para a Docência. A estrutura e funcionamento do EP consideram 

os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes 

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

fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de EF. O EP é uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF da 

FADEUP e decorre nos terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. 

O aperfeiçoamento de competências profissionais, associadas a um ensino 

da EF e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho 

do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e 

organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

 I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

 II. Participação na Escola; 

 III. Relação com a comunidade; 

 IV. Desenvolvimento profissional. 

 

As atividades de EP iniciaram-se no dia 1 de setembro e prolongam-se até 

ao final do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se realizam. 

As atividades letivas e não-letivas realizadas na Escola respeitam as 

orientações da Escola cooperante, nomeadamente o Projeto Educativo de 
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Escola (PEE), o Projeto Curricular de Escola (PCE), o Projeto do Departamento 

em que se insere o grupo de EF, o Projeto Curricular de EF, Projeto do 

Desporto Escolar e o Projeto Curricular de Turma (PCT). 

Para tal, a orientação da PES é realizada por um docente da FADEUP, 

denominado professor-orientador da FADEUP, nomeado pelo órgão 

competente, ouvido o professor regente da unidade curricular de EP, bem 

como pelo professor-cooperante, escolhido pela comissão científica, ouvido o 

professor regente da unidade curricular EP. 

As atividades de ensino-aprendizagem consistem na regência de aulas pelo 

estudante estagiário com as respetivas atividades de planeamento, realização 

e avaliação, na observação de aulas ministradas pelo professor-cooperante, 

colegas estagiários ou outros professores e realização ou colaboração em 

tarefas definidas pelos orientadores como fundamentais para a formação 

profissional do estudante estagiário. 

Assim, coube-me como pressupostos cumprir todas as tarefas previstas nos 

documentos orientadores do EP, elaborar e realizar o meu Projeto de 

Formação Individual (PFI), prestar o serviço docente na turma que me foi 

designada realizando as tarefas de planificação, realização e avaliação 

inerentes, participar nas reuniões dos diferentes órgãos da escola, destinadas 

à programação, realização e à avaliação das atividades educativas, nas 

sessões de natureza científica cultural e pedagógica, realizadas na escola ou 

na Faculdade, elaborar e manter atualizado o portefólio do EP. Tive igualmente 

como preocupação observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos 

meus colegas estagiários e assessorar os trabalhos de direção de turma, de 

coordenação de grupo e de departamento de modo a percorrer os diferentes 

cargos e funções do professor de EF. Por fim, terei de conclui a elaboração e 

defender publicamente este meu Relatório de Estágio, de acordo com o 

definido nos artigos 7º e 9º do regulamento do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino da EF nos ensinos básico e 

secundário. 
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De modo a tornar mais específica esta caracterização, importa referir as 

condições de prática profissional onde me encontro, condições-mãe onde 

comecei a tornar-me um profissional da educação e do ensino em particular – a 

ESOD. 

Situada na Rua do Freixieiro, concelho de Vila Nova de Gaia, serve 

maioritariamente a população das freguesias de Avintes, Oliveira do Douro e 

Vilar de Andorinho.  

O horário de funcionamento para atividades letivas é das 8:20h (hora de 

início da primeira aula) às 18:30h (final da última aula), sendo que a escola é 

aberta às 8h, encontrando-se por vezes em funcionamento para além do 

horário letivo. O pavilhão desportivo, bem como o campo desportivo sintético 

são utilizados durante o final da tarde e noite para fins desportivos, 

nomeadamente para treinos da equipa de Futebol “Os Panterinhas de Gaia”. 

A mesma Escola integrou este ano, pela primeira vez, três núcleos de 

estágio (dois da FADEUP e um do Instituto Superior da Maia - ISMAI, cada um 

composto por três professores estagiários. Existem assim três professores 

cooperantes e, as turmas destes são distribuídas pelos primeiros. Eu encontro-

me no núcleo de estágio 2 da FADEUP, cujo professor-cooperante é o 

professor Avelino Azevedo, sendo os meus colegas de estágio Ana Catarina 

Silva e Vasco Barbosa. 

 

No que respeita aos recursos materiais e espaciais, a ESOD é uma escola 

básica do terceiro ciclo e secundária, funcionando nas atuais instalações há 

cerca de trinta anos, distribuindo-se numa área considerável de cerca de 

30.000m2
. É constituída por 2 edifícios de salas de aula, um edifício central de 

funções complementares e instalações desportivas, necessitando de 

remodelações em todos os setores.  
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Relativamente às instalações desportivas, a escola possui um pavilhão 

gimnodesportivo (conforme figura 1), um campo desportivo sintético, um campo 

desportivo exterior e ainda um campo de Mini-Basquetebol. Salienta-se a falta 

de condições para o ensino de Atletismo, pois não existe nenhuma pista para a 

prática desta modalidade, apenas uma pista de saltos para a caixa de areia. O 

material existente está grande parte em boas condições, necessitando de 

melhorar ao nível de aparelhos para a modalidade de Ginástica Artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pavilhão gimnodesportivo da ESOD. 

 

O Pavilhão gimnodesportivo apresenta deficiências de construção no que 

respeita ao isolamento térmico e aquecimento, evidenciando no inverno um 

elevado grau de humidade. O seu pavimento foi substituído no ano letivo de 

2001/2002. 

Este aspeto adquiriu repercussões no planeamento das aulas na medida em 

que, devemos evitar elevados tempo de pausa, caso contrário os alunos 

ficariam com frio o que poderia repercutir-se em futuras lesões. Deste modo, 

também a ativação geral teve de ser eficaz, com boa intensidade, mantendo 

todos os alunos em atividade motora. 

No entanto, este aspeto também tem implicações ao nível da própria 

operacionalização, obrigando-nos a decisões de ajustamento. 

“Devido às condições climatéricas adversas dos últimos dias, o piso do 

pavilhão desportivo encontrava-se em mau estado para a prática desportiva, 
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pelo que esta aula não foi lecionada como previsto. Em alternativa, a mesma 

foi realizada na Biblioteca, aproveitando o tempo útil para a inscrição dos 

alunos no Corta-Mato escolar e para tecer algumas considerações sobre o 

teste escrito, a realizar na data de 14 de dezembro. Assim, foram esclarecidas 

algumas dúvidas aos alunos, bem como uma revisão dos conteúdos 

abordados, para posterior estudo de modo a prepará-los o melhor possível 

para o momento da avaliação.” (Reflexão aula nº 36) 

Todos estes aspetos são merecedores de reflexão, pelo que se assume de 

particular importância conhecer as condições de prática. 

 

Não podia deixar de referir o bom clima relacional entre os vários elementos 

dos 3 núcleos de estágio, professores do grupo de EF, auxiliares de ação 

educativa, bem como os restantes elementos dos departamentos da ESOD. 

Certamente que todos estes aspetos são condicionantes específicos do EP que 

em muito influenciam e nos absorvem no seu contexto. Esta foi uma das 

condições que mais pesou na balança da escolha do contexto onde pretendia 

inserir-me e integrar-me. Trata-se de «pormenores» que rapidamente se 

transformam em «pormaiores», pois são todos os seus elementos envolventes 

que ajudam a manter o processo vivo e consistente. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

“O todo é mais do que a soma das suas partes”.  

“O todo está na parte que está no todo”. 

 Morin (cit. por Moigne, 1994) 

 

Este EP fica marcado pela difícil transição do estado de aluno para 

professor, iniciando a segunda como professor-estagiário na ESOD, não 

deixando de manter a primeira condição, pois em toda a minha vida serei 

sempre um aluno em constante formação, através de uma renovação de 

saberes no âmbito de me manter sempre atualizado. 

Era chegado o momento de colocar em prática todos os saberes teóricos 

assimilados ao longo destes anos, essencialmente nos últimos quatro, onde me 

foi possível obter especialização na área do Desporto e EF, aprofundando-a 

neste 2º ciclo de estudos com o objetivo de me tornar num bom professor de 

EF. 

A prática dota-nos da experiência que a teoria não concede. O EP é uma 

oportunidade de vivenciar a prática, confrontarmo-nos com ela e desenvolver 

competências de resolução de problemas que se alicerçam nas bases teóricas 

que a formação da Faculdade nos permitiu adquirir.  

 

Relação Teoria-Prática 

 

“O professor profissional é aquele que ensina não apenas porque sabe,  

mas porque sabe ensinar.” 

Roldão (2007a, p. 101) 

 

Roldão (2007a, p. 97) refere que “a atividade de ensinar – como sucedeu 

com outras atividades profissionais – praticou-se muito antes de sobre ela se 

produzir conhecimento sistematizado. Estas profissões transportam por isso 

uma inevitável «plasticidade» que, a não ser questionada/teorizada, jamais 

transformaria a atividade em ação profissional e mantê-la-ia prisioneira de 

rotinas não questionadas e incapazes de responder à realidade. Todavia, a 
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progressiva teorização da ação, neste como noutros domínios, foi gerando, por 

sua vez, novos corpos de conhecimento, que passam a alimentar – e a 

transformar – a forma de agir dos profissionais em causa”. 

A mesma autora considera que “é justamente neste interface teoria-prática 

que se jogam, julgamos, as grandes questões relativas ao conhecimento 

profissional docente que hoje está na agenda da formação e da 

profissionalização dos professores. A formalização do conhecimento 

profissional ligado ao ato de ensinar implica a consideração de uma 

constelação de saberes de vários tipos, passíveis de diversas formalizações 

teórico – científicas, científico – didáticas, pedagógicas (o que ensinar, como 

ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e recursos), que 

contudo, se jogam num único saber integrador, situado e contextual – como 

ensinar aqui e agora – a que se configura como «prático»”. 

Roldão (2007a, p.101) acrescenta igualmente que “o saber profissional 

tem de ser construído – e refiro-me à formação – assente na teorização, 

prévia e posterior, tutorizada e discutida, da ação profissional docente, 

sua e observada noutros. (…) Aprende-se e exerce-se na prática, mas 

numa prática informada, alimentada por velho e novo conhecimento 

formal, investigada e discutida com os pares e com os supervisores. 

Saber produzir essa mediação não é um dom, embora alguns o tenham; não é 

uma técnica, embora requeira uma excelente operacionalização técnico-

estratégica; não é uma vocação, embora alguns a possam sentir. É ser um 

profissional de ensino, legitimado por um conhecimento específico exigente e 

complexo. (…) Que a informação se torne conhecimento e que o conhecimento 

seja algo democraticamente acessível, num mundo em que conhecer é poder, 

depende em larga medida deste novo salto na profissionalização dos 

professores: a afirmação e o reforço de um saber profissional mais analítico, 

consistente e em permanente atualização, claro na sua especificidade, e sólido 

nos seus fundamentos”. 

Deste modo, considero que sem a teoria não existe a prática mas, a 

prática sem a teoria também não subsiste, são ambas dependentes uma 

da outra. Todo o conhecimento teórico adquirido até à data, permitiu-me 
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adquirir noções e competências que me tornaram mais consistente, mais 

seguro de mim próprio. No entanto, tal conhecimento não pressupõe que eu já 

soubesse agir em contexto real, pois tal não se verificou. Foi através da prática, 

da aprendizagem que eu me fui tornando capaz de gerir todo o envolvimento 

que a prática requer. Sem a confrontação com o real, sem a exigência de 

ter de guiar todo este processo de formação, certamente que não teria 

evoluído como o verificado. Contudo, também só a prática não me tornava 

capaz de tais capacidades. Muitas vezes agi em consonância com as minhas 

próprias perspetivas, embora não deixando de estarem fundamentadas em 

conhecimentos teóricos alcançados em todos estes anos de formação 

contínua. Posto isto, podemos afirmar que a teoria e a prática possuem uma 

ralação de dependência entre ambas, só assim o processo adquire 

sentido. 

 

Tirar partido da prática, usufruir de todas as suas vantagens e das 

verdadeiras oportunidades que proporciona, só é possível com um 

planeamento adequado, com o estabelecimento de objetivos e metas para o 

seu cumprimento.  

Sempre na busca pela excelência, objetivo geral que motivou todas as 

minhas ações durante todo o ano letivo, estabeleci objetivos mais específicos 

os quais me propus atingir para resolver dificuldades ou lacunas que encontrei 

inicialmente. Esses objetivos funcionaram ao longo de todo um ano como um 

plano de trabalho a cumprir, um projeto de atuação, em que todas as áreas 

foram abrangidas. No entanto, apesar de se apresentarem aqui como 

independentes, estão intimamente relacionadas, não se dissociando em 

momento algum.  
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4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

“Formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando no desempenho de destrezas” 

 Freire (1997)  

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP 2010-2011, “esta área engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino.” Tem como 

objetivo “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeita o conhecimento válido no ensino da EF e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de EF.” Como conceção, “pretende projetar a atividade de ensino no quadro de 

uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da 

educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

EF no currículo do aluno e às características dos alunos.” 

Na realização das várias tarefas propostas no EP deve recorrer-se à 

metodologia de projeto – seleção/definição do problema (o que vamos fazer?), 

preparação e planificação do trabalho (como vamos fazer?), avaliação 

intermédia (durante a fase de realização do trabalho) avaliação final (o que é 

que fizemos? Que mudanças a introduzir? – avaliação dos resultados e do 

processo). 

Ensinar não é chegar à sala de aula e improvisar, como muitas vezes se 

denomina e, infelizmente, se pratica. Ensinar implica um continuum de ações 

que se debruçam sobre um conjunto geral de questões: o que ensinar, como 

ensinar e, por fim, mas não menos importante, como verificar aprendizagens.  

Ensinar é, na boa verdade, escolher uma estratégia adequada para que 

os alunos possam evoluir, daí a importância da escolha dos melhores 

métodos, da melhor situação de aprendizagem para uma habilidade, do 

melhor modo de transmissão de informação, entre várias outras 

estratégias que o professor tem de ter presente em cada momento do seu 

ato profissional.  

Com o objetivo de melhor compreender o processo de organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem, no sentido micro, após chegar à ESOD, surgiu a 
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necessidade de me enquadrar, de conhecer os documentos fundamentais 

pelos quais todo o meu processo se iria balizar ganhando significado. Só a 

partir deste ponto, conseguiria dar significado a todas as minhas ações futuras. 

A reflexão que aqui irei apresentar, abordará não só os objetivos específicos 

a que me propus no início do ano letivo, tendo como base as dificuldades 

iniciais evidenciadas na realização do meu PFI, como também outros assuntos 

relativos à prática profissional enquadrados na área em questão. O objetivo 

será sempre a concretização da tríade investigação, reflexão e (re)ação, num 

processo cíclico e contínuo que tem como contexto a prática profissional. 
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4.1.1 Na procura de documentos fundamentais na ESOD 

 

Iniciar todo este trabalho não seria de todo possível se não obtivesse o 

conhecimento relativo aos vários documentos fundamentais na ESOD. 

Para tal, tornou-se necessário ir à sua procura. 

 

4.1.1.1 Na procura do Projeto Educativo de Escola (PEE) 

 

“Queremos ver crianças perseguindo o conhecimento  

e não o conhecimento perseguindo crianças.”  

PEE ESOD 

 

Segundo Leite (2000), “se recuarmos ao princípio dos anos 80, os termos 

PEE, Projeto Curricular de Escola (PCE) e Projeto Curricular de Turma (PCT) 

não eram praticamente usados nos discursos da educação escolar e muito 

menos faziam parte dos normativos legais organizadores da escola e dos 

processos de desenvolvimento do currículo. De facto, esta terminologia está 

associada ao reconhecimento à escola e aos professores de funções que se 

afastam do mero cumprimento de um currículo prescrito a nível nacional e que 

se supõe ser desenvolvido de forma idêntica em todas as escolas, 

independentemente dos contextos em que se inserem, dos recursos de que 

dispõem e das características da população que as frequenta.” 

Devemos assim reconhecer que a qualidade no ensino requer a capacidade 

de corresponder às situações reais, de mobilizar os recursos locais através do 

envolvimento das escolas e dos seus agentes na procura de caminhos que se 

adequem a esses contextos reais e que propiciem uma formação com sentido 

para todos os alunos. Para tal, necessitamos de nos aproximar de uma 

conceção que incorpore a diversidade de situações e a flexibilização de 

percursos e meios de formação. Só assim conseguiremos enquadrar as ideias 

de PEE, PCE e PCT. 

É um projeto de finalidades, abrange a organização e estabelece sobretudo 

valores, grandes perspetivas em torno das quais existem acordos de ordem 
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cultural, política, social e profissional, implicando uma mobilização da 

comunidade educativa. 

Carvalho & Afonso (1993, p. 17) referem que “o PEE tem, portanto, um 

caráter global e consensual.” Deve conter a caracterização da escola e do seu 

meio envolvente, bem como os problemas e as potencialidades que possam 

influenciar as decisões tomadas ou a tomar. Assim, a escola e o contexto local 

são os seus dois grandes níveis de intervenção.  

Cardeano (1993, p. 30) acrescenta que “pela sua natureza, exprime o modo 

como a comunidade educativa toma consciência da sua própria identidade, 

afirma a sua autonomia e define o sentido da sua ação coletiva.”  

Este projeto surge quando se reconhece que a qualidade da formação 

escolar passa pelo envolvimento das escolas e dos agentes educativos na 

configuração de ações adequadas às populações que as vão viver.  

Posto isto, Freire (cit. por Leite, 2000) afirma que “a escola é uma 

instituição geradora de educação e não de mera instrução. A realização do 

mandato passa pelo reconhecimento da autonomia das escolas e pelo 

reconhecimento dos professores não como meros consumidores de currículo. 

Representa uma rutura com a normalização e constituiu-se como uma 

referência para a organização do presente e do futuro, proporcionando um 

enquadramento e um sentido para as ações individuais. Por outro lado, ao 

definir as políticas educativas da instituição e ao apontar para perfis de 

mudança, implica processos de negociação entre os diversos protagonistas 

promovendo a participação na expressão dessas opções.” 

 Daí Antúnez et al. (1991, p. 20) afirmarem que “o PEE é um contrato que 

compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa numa 

finalidade comum sendo o resultado de um consenso a que se chega depois de 

uma análise de dados, de necessidades e de expectativas.” 

Leite (2000) acrescenta que “é o tronco comum de onde partem os vários 

projetos existentes na escola, tais como: formação do pessoal docente e não 

docente, orientações administrativas, organização curricular e ofertas da 

escola.” 
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Os responsáveis pela sua elaboração são o Diretor e o Conselho 

Pedagógico que é ouvido, enquanto o Conselho Geral é responsável por 

aprová-lo.  

Teixeira (1995, p. 155) acrescenta que “a ideia do PEE está associada a 

uma nova conceção de escola: autónoma, participada e eficaz, mas para que 

as práticas não fiquem na penumbra das palavras é necessário que os atores 

educativos, em particular os professores, saibam ver no projeto uma 

possibilidade da passagem do «eu» para o «nós» na organização escolar. A 

aventura de construir e executar um projeto educativo é uma boa oportunidade 

de mobilizar as pessoas em torno de um compromisso, ação coletiva na qual 

professores, alunos, pais, auxiliares de ação educativa e representantes locais 

se sintam implicados e que leve à integração das dimensões individuais no 

sentido coletivo da organização.” 

Canário (1992, p. 114) resume o PEE “como um processo dinâmico de 

desenvolvimento organizacional, define um conjunto de opções pedagógicas 

que se traduzem numa estratégia de intervenção, implica um contrato entre os 

parceiros da comunidade educativa, e é um processo de desenvolvimento 

pessoal dos intervenientes.” 

Após a sua consulta verifiquei que este projeto consiste na definição da 

política educativa da escola, por um período de três anos letivos, considerando 

o Currículo Nacional e as especificidades locais da ESOD. É uma forma de 

explicitar os principais problemas da escola, propor soluções e definir 

responsabilidades coletivas e individuais na superação desses problemas.  

 

4.1.1.2 Na procura dos Regimentos Internos 

 

Os Regimentos Internos, assim como o Regulamento Interno da ESOD e da 

EF em particular, afirmam-se como documentos que pretendem contribuir para 

a realização do Projeto Educativo, assumindo-se como um regulador da vida 

interna da escola para que todos os elementos da comunidade educativa 

concorram responsavelmente para um funcionamento harmonioso no exercício 

das suas funções, direitos e deveres. 
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Trata-se de um documento fundamental que rege a vida escolar, sendo do 

interesse de toda a comunidade educativa, destinando-se a adequar o Estatuto 

do Aluno às condições específicas de cada comunidade educativa. 

Na sua análise, verifiquei que, entre outras matérias, estes documentos 

incluem as regras e normas referentes aos direitos e aos deveres dos alunos, à 

utilização das instalações e dos equipamentos, bem como ao reconhecimento 

do mérito e do esforço no trabalho escolar, ou atos meritórios praticados na 

escola ou na comunidade. 

 

4.1.1.3 Na procura do Projeto Curricular de Escola (PCE) e do Projeto 

Curricular de Turma (PCT) 

 

O PCE e PCT são designações recentes, geralmente associadas à ideia de 

desenvolvimento do currículo, percecionado numa conceção de currículo, 

atendendo ao dinamismo e à abertura de que deve revestir-se atualmente para 

poder responder às realidades em que vai concretizar-se. 

Leite (2000) refere que “foi com o desejo da escola responder à diversidade 

(cultural e outras) da população que a frequenta e, mais recentemente, com a 

proposta da organização curricular na lógica do modelo da gestão flexível do 

currículo que estes conceitos ganharam sentido.” 

A mesma autora acrescenta que “a ideia de projeto curricular parte da 

crença de que uma escola de sucesso para todos e o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas passam pela reconstrução do currículo nacional, 

de modo a ter em conta as situações e características dos contextos onde ele 

se vai realizar.” 

 

Zabala et al. (cit. por Leite, 2000), refere que o PCE é “como um conjunto de 

decisões articuladas, partilhadas pela equipa docente de uma escola, 

tendentes a dotar de maior coerência a sua atuação, concretizando as 

orientações curriculares de âmbito nacional em propostas globais de 

intervenção pedagógico-didática adequadas a um contexto específico.” 

O responsável pela sua elaboração é o Conselho Pedagógico. 
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Este documento deve abranger as opções curriculares como a carga letiva, 

aulas/blocos, atividades de enriquecimento curricular, apoios educativos. 

Deverá igualmente conter os critérios de distribuição do serviço letivo, a 

articulação das competências essenciais por ciclo e por ano com os respetivos 

conteúdos disciplinares incluindo as metas a atingir, os critérios de avaliação 

gerais, bem como as orientações para o PCT. 

 

Deste modo, Batista et al. (2008) acrescenta que “para a concretização do 

PCT exige-se a adequação e a diferenciação pedagógica que só se realizará 

eficazmente se o Conselho de Turma proceder à caracterização da turma e à 

avaliação das aprendizagens adquiridas.” 

O PCT deve conter, entre outros aspetos, a caracterização da turma (perfil 

dos alunos, análise das necessidades, interesses e expectativas dos alunos), o 

estabelecimento de prioridades educativas, linhas de orientação para as áreas 

curriculares não disciplinares, critérios e instrumentos de avaliação.  

O responsável pela sua elaboração é o Conselho de Turma que o elabora e 

aprova. 

 

Mas, o que distingue o PCE e o PCT? 

Batista et al. (2008) afirmam que “ambos implicam a adequação do currículo 

nacional à especificidade da escola e dos alunos. O que difere é o nível dessa 

adequação. O PCE consiste na adequação do currículo nacional à 

especificidade da escola e dos alunos e constitui um suporte para a elaboração 

do PCT. Deve ser definido tendo em conta o currículo nacional e o PEE, as 

prioridades da escola, as competências essenciais e transversais em torno das 

quais se organizará o projeto e os conteúdos que serão trabalhados em cada 

área curricular (tendo por referência uma análise vertical dos programas).”  

A mesma autora acrescenta que “o PCT tem como referência o PCE e é 

definido para corresponder às especificidades da turma e deverá permitir um 

nível de articulação (horizontal e vertical) que só as situações reais tornam 

possível concretizar.” 
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É a este nível que se torna possível respeitar os alunos reais e articular a 

ação dos diversos professores da turma, por forma a romper com a mera 

acumulação de conhecimentos e proporcionar uma visão interdisciplinar e 

integrada do saber. 

Leite (2000) resume esta comparação ao afirmar que “enquanto o PCE é o 

núcleo duro que contextualiza o currículo nacional àquela escola, o PCT 

operacionaliza-o em função daquela turma e daqueles alunos, enquanto o PCE 

é projetado pelo Conselho Pedagógico/ Comissão Pedagógica/ Conselho de 

Professores (no 1º ciclo), o PCT é projetado pelo Conselho de Turma (ou, no 1º 

ciclo, pelo grupo de professores que trabalham com aquele grupo de alunos) 

em conjunto com os seus alunos (como propõem alguns colegas. Enquanto o 

PCE é elaborado de acordo com as componentes regionais e locais, embora 

respeitando o currículo nacional, o PCT é elaborado de acordo com o perfil da 

turma, enquanto o PCE define as opções curriculares da escola, o PCT adequa 

essas opções ao grupo a que se destina e tem uma dimensão temporal 

comparativamente mais curta. E talvez pela forma como a ação desses 

projetos se vai repercutir nos processos de ensino e de aprendizagem, alguns 

colegas tenham dito que o PCE é da ordem do deliberativo, enquanto o PCT é 

da ordem do executivo (sendo, nesta ótica, o PEE da ordem do normativo).” 

Concluindo, tanto o PEE, como o PCE e o PCT têm como referência as 

políticas educativas nacionais e justificam-se enquanto dispositivos para 

melhorar a atuação educativa, gerindo essa atuação. No entanto, cada um 

deles refere contextos diferentes, implica concretizações diferentes e é 

projetado por órgãos diferentes. 

 

4.1.1.4 Na procura do Projeto Curricular de EF  

 

Batista et al. (2008) referem que o “Projeto Curricular de EF constitui-se 

como referência fundamental para o cumprimento dos programas, devendo ser 

elaborado à escala anual e plurianual. É imprescindível aprovar decisões de 

alcance plurianual que permitam alcançar as competências de ciclo.” 
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A avaliação inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada 

professor organizar o seu trabalho na turma, possibilita os professores 

assumirem compromissos comuns. Este projeto deve contemplar as atividades 

de complemento curricular (desporto escolar entre outros). 

A aplicação dos atuais programas de EF pressupõe decisões coletivas, 

nomeadamente ao nível do currículo dos alunos, dos recursos temporais, dos 

recursos materiais e decisões ao nível dos recursos humanos. 

Através da sua consulta pude verificar que o Projeto Curricular de EF da 

ESOD, constitui-se como referência fundamental para a orientação e 

organização do trabalho conjunto dos professores e de cada um em particular. 

Nele constam decisões sobre a composição do currículo dos alunos, as opções 

da escola sobre as atividades de complemento curricular, a seleção de 

objetivos para os diferentes anos de escolaridade, a organização dos 

processos de avaliação e seus protocolos, os procedimentos de observação e 

recolha de dados, relacionados com o percurso de aprendizagem, em cada 

matéria. 

 

4.1.1.5 Na procura dos Critérios de Avaliação 

 

Os critérios de avaliação estabelecidos pela escola, pelo grupo de EF e pelo 

professor, permitem determinar concretamente o grau de sucesso dos alunos, 

correspondendo à manifestação das várias competências no desempenho dos 

conteúdos programáticos. Assim, estes constituem regras de quantificação da 

participação dos alunos nas atividades selecionadas para a realização dos 

objetivos e do seu desempenho nas situações de prova, expressamente 

organizadas pelo professor para a demonstração das qualidades visadas.  

Batista et al., (2008) acrescentam que “é necessário definir critérios de 

avaliação que permitam concretizar o grau de sucesso do aluno e fornecer, 

através da avaliação formativa, informação que permita ao aluno autorregular a 

sua aprendizagem, tomando consciência do seu grau de sucesso.” 

Sem a procura deste documento na ESOD, seria impossível conseguir 

avaliar os alunos de forma criteriosa e objetiva, segundo os mesmos critérios 
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que o estabelecido para as restantes turmas. Da sua análise pude integrar-me 

de todos os pressupostos necessários para a atribuição da classificação no 

respeitante aos três domínios: psicomotor (habilidades motoras e aptidão 

física), cognitivo (cultura desportiva) e sócio-afetivo (aspetos psicossociais). 

Verifiquei que os aspetos psicossociais correspondem a 20% da classificação 

final, o que, na minha opinião é bastante benéfico uma vez que valores como a 

autonomia, o interesso, empenho, cumprimentos de tarefas e de regras, terão 

que ser cada vez mais incentivados e de maior incidência na escola. Valores 

que certamente irão preparar o aluno para a vida em sociedade. 

 

4.1.1.6 Na procura do Plano Anual de Atividades (PAA) 

 

O PAA constitui-se como o documento orientador da atividade escolar ao 

longo de um ano letivo. 

Segundo o Decreto-Lei nº75/2008, “é um documento de planeamento, 

elaborado e aprovado pelo Conselho Pedagógico, que define, em função do 

projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação 

das atividades extracurriculares e que procede à identificação dos recursos 

envolvidos.” 

Não pode circunscrever-se ao registo de um conjunto de tarefas a levar a 

cabo pela comunidade escolar, num espírito de voluntariado, mas sim a uma 

ação concertada, tendo como horizonte o cumprimento do Projeto Educativo. 

Da análise do PAA da ESOD conseguir verificar quais as atividades 

programadas a nível plurianual no que respeita à biblioteca escolar, promoção 

e educação para a saúde, Plano Tecnológico de Educação, SPO e do centro 

de formação Gaia Nascente.  

A nível anual pude analisar os projetos, os apoios, a ligação à comunidade e 

a formação que tais projetos englobam.  

Pude igualmente verificar o momento da realização de cada reunião de 

departamento, de conselho de turma, intercalares, entre outras. 
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4.1.2 A chegada a uma nova realidade – a Escola 

 

“Que todos se formem com uma instrução não aparente, mas verdadeira, não 

superficial, mas sólida; ou seja, que o homem, enquanto animal racional, se habitue a 

deixar-se guiar, não pela razão dos outros, mas pela sua, e não apenas a ler nos livros 

e a entender, ou ainda a reter e recitar as opiniões dos outros, mas a penetrar por si 

mesmo até ao âmago das próprias coisas e a tirar delas conhecimento genuíno e 

utilidade. Quanto à solidez da moral e da piedade, deve dizer-se o mesmo.” 

Coménio (cit. em PEE ESOD, p. 1) 

 

Chegado a uma nova realidade, aconteceram um aglomerado de situações 

que exigiram de mim um esforço inigualável, uma capacidade de trabalho que 

até então era desconhecida em mim. Enormes dificuldades iniciais que com 

uma enorme vontade, dedicação e perseverança, se transformaram em 

obstáculos ultrapassados, aproveitando cada um como se de um degrau 

se tratasse para conseguir ir subindo a escada do sucesso, da 

transcendência, da excelência que tanto pretendo alcançar. No entanto, 

tenho presente a ideia de que conseguirei ser sempre melhor, chegar sempre 

mais alto, não me limitando ao simples cumprimento do meu dever de ensinar, 

mas em ser sempre mais, ser sempre melhor.  

De seguida, passarei a refletir sobre um conjunto de dificuldades que foram 

ultrapassadas com bastante agrado, orgulhando-me do Professor que consegui 

ser para os meus alunos. 

 

4.1.2.1 Na procura da caracterização da turma 

 

“Não há ventos favoráveis para os que não sabem para onde vão” 

Séneca (cit. em PEE ESOD, p. 15) 

 

Após ter sido realizado o inventário do material, com a preciosa colaboração 

dos professores-estagiários do núcleo de estágio do ISMAI, era chegado o 

momento do primeiro contacto com os alunos da turma C do 7º ano, a turma 
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pelo qual iria ficar responsável durante este ano letivo. Nervoso? Um pouco. 

Ansioso? Talvez. Motivado? Sempre!  

Para tal, foi elaborado um inquérito pelo nosso núcleo de estágio, de modo a 

conseguirmos conhecer melhor os alunos, sabendo, em condições mínimas, a 

realidade com que nos iríamos deparar. Tornava-se essencial analisar o 

número de alunos que apresentavam reprovações, doenças (ex: asma e 

bronquite), a qualidade e quantidade de refeições diárias, bem como as 

modalidades abordadas em EF nos anos transatos.  

Procedendo à análise de todos estes dados, pude verificar que existiam 

alunos que afirmavam possuir dificuldades na disciplina de EF, pelo que este 

aspeto se tornou de particular importância para eu conseguir motivá-los e gerir 

todo o processo de ensino-aprendizagem sem os levar ao insucesso e à 

desmotivação. De entre os 24 alunos, pude verificar que 8 deles já haviam 

obtido, pelo menos uma reprovação num ano letivo, o que certamente será de 

extrema importância nas restantes unidades curriculares. 

Na colocação de questões, tive a preocupação de me informar sobre as 

modalidades praticadas em EF no ano letivo anterior, pois este aspeto assumiu 

particular importância no planeamento anual. 

A nível de saúde, pude verificar que 8 alunos possuíam problemas de asma, 

e um de audição, e que dos 24, 10 já haviam sido sujeitos a intervenções 

cirúrgicas.  

Estas informações foram de importância primordial pois sendo a EF uma 

disciplina que exige esforço físico, necessitei de estar informado de modo a 

conseguir intervir de forma correta e eficaz. Tornou-se fundamental conhecer 

as características de cada doença para que na prática conseguisse ultrapassar 

situações de possível emergência e realizar uma prescrição correta das 

tarefas, respeitando os níveis de capacidade de cada aluno. 

 

O Programa Nacional de EF, desenvolvido pelo Ministério da Educação, é 

uma ferramenta primordial à disposição do professor e que o auxilia no 

estabelecimento de finalidades, objetivos e conteúdos que pretende lecionar.  
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Os programas estão, no entanto, despidos daquilo que a escola tem: a 

realidade dos conhecimentos prévios e dificuldades dos alunos em específico. 

Para tal, adequar os programas nacionais às necessidades de cada aluno é 

uma tarefa que caberá ao professor colocar em prática como gestor de todo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

A análise do Programa Nacional de EF do 3º ciclo, para o 7º ano de 

escolaridade, tornou-se um imperativo categórico na medida em que só 

recorrendo a este, consegui analisar os planos curriculares, nomeadamente as 

competências gerais e transversais expressas, articular as suas finalidades, 

objetivos, conteúdos e indicações metodológicas. Contudo, nunca pude colocar 

de parte os dados da investigação em educação e ensino em contexto cultural 

e social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis. 

É certo que, noutros tempos, questionava-me o por quê da necessidade de 

disciplinas que abordassem estas temáticas, julgando que com pouca 

transferência para a prática. No entanto, este ano letivo senti necessidade de 

«esvaziar um pouco o meu copo», e beber muito do que me foi transmitido em 

disciplinas como Pedagogia Escolar e do Desporto, Desenvolvimento 

Curricular, Gestão e Cultura Organizacional da Escola. Estando no contexto 

real, vi o quanto tinha sido injusto para comigo mesmo e reorganizei a minha 

formação nestes conteúdos. Só através deste processo de autoformação me 

foi possível compreender a Escola no seu sentido macro, realizando as tarefas 

seguintes de planeamento com outros olhos e com o «copo mais cheio». 

Neste sentido: 

 

“As mentes são como os para-quedas: só funcionam quando estão abertas” 

Dewar (cit. por Bento, 2006, p. 27) 
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4.1.2.2 Na procura da elaboração do Planeamento Anual 

 

A realização da avaliação diagnóstica nas primeiras aulas do ano letivo 

mostrou-se uma estratégia adequada, que me permitiu o planeamento de uma 

progressão de aprendizagem que fosse ao encontro das dificuldades sentidas 

pelos alunos.  

Grande parte dos alunos da turma pela qual fiquei responsável, era pouco 

desenvolvida para as capacidades que se esperava que possuíssem neste 

nível de escolaridade. Daí que a análise do Programa de EF para o 7º ano 

fosse imprescindível para que pudesse conceber e planear o ensino numa 

perspetiva anual.  

Oliveira (2007) acrescenta que “o planeamento do ensino engloba uma ação 

reflexiva sobre o que existe, o que se quer alcançar e que meios estão 

disponíveis para o conseguir.” Por isso, a planificação é um momento de 

importância extrema para que o ensino seja conduzido de acordo com uma 

sequência devidamente estruturada e lógica.  

Depois de selecionadas as modalidades a abordar durante este ano letivo, 

planifiquei o ensino numa perspetiva anual, usufruindo de um esquema de 

prática distribuída no ensino das modalidades. 

Para a realização deste planeamento, tornava-se importante consultar o 

Roulement que acabou por possuir dez versões diferentes. Este, clarifica os 

espaços nos quais iria puder realizar as aulas, sabendo de antemão que, de 

três em três semanas, haveria rotação destes pelos professores. A mudança 

de horário da turma em EF (às terças-feiras passaria a ter apenas um bloco de 

45 minutos, e às quintas um bloco de 90), fez com que tivesse que realizar 

algumas alterações. Contudo, tal tarefa não se tornou difícil, pois já havia 

entendido a dinâmica que este requeria.  

No entanto, analisando a última versão do Roulement, verifiquei que, 

igualmente em cada semana, teria que mudar de espaços nas diferentes aulas. 

Tal facto teve repercussões no modo de ensino, sendo que a abordagem às 

diferentes modalidades teve de ser através da prática distribuída. 
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No entanto, na modalidade de Voleibol, pude realizar uma prática de ensino 

em blocos.  

Reconheço que a prática de ensino distribuída apresenta vantagens ao nível 

dos índices de motivação, uma vez que, existindo uma ideia pré-formada 

negativa por parte de um aluno em relação a uma modalidade, será evitado 

que o aluno desmotive (ao longo de semanas a fazer sempre algo de que não 

gosta). 

 

4.1.2.3 Na procura da elaboração da primeira Unidade Temática 

 

No início do ano letivo, deparei-me com a tarefa de realização da primeira 

Unidade Temática, usualmente designado por Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1989). Foi a sua estruturação que me 

permitiu conhecer cada modalidade, rever conceitos, aprofundar 

conhecimentos, descobrindo as minhas dificuldades, bem como as 

potencialidades. O seu desenvolvimento nos oito módulos pré-definidos 

(análise da modalidade, do envolvimento e dos alunos, extensão e sequência 

dos conteúdos, definição dos objetivos de ensino, configuração da avaliação, 

atividades de aprendizagem/progressões de ensino, e por fim, o módulo de 

aplicação) permitiram-me aceder a cada modalidade ficando melhor preparado 

para a sua transmissão neste processo de ensino-aprendizagem. Só estando 

preparado a este nível, foi-me possível ser consistente e coerente em todo este 

processo. 

Admito que a sua elaboração não foi fácil, vários receios, várias angústias se 

depararam, até que, uma força se envolveu em mim e fez com que eu não 

caísse. A partir daí, a realização de cada módulo tornou-se em mais uma 

vitória, que se tornava bastante gratificante, para a conclusão dos seguintes.  
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4.1.2.4 Na procura da elaboração dos primeiros planos de aula 

 

A planificação das primeiras aulas foi algo bastante trabalhoso. Várias horas 

a realizar apenas um plano de aula, tardes inteiras a tentar prepará-las o 

melhor possível para que nada falhasse. Quando surgia uma estratégia, uma 

tarefa de ensino, pensava que conseguia encontrar alguma que fosse melhor, 

outra qualquer que permitisse aos alunos alcançarem um maior sucesso na 

sua exercitação. Nunca me dava por satisfeito quando perspetivava a aula, 

estava constantemente a refletir, a imaginar a sua operacionalização. Tal 

processo de imaginação permitiu-me corrigir aspetos antes da prática, 

melhorar estratégias, rotinas e a própria gestão do espaço de aula, bem 

como as suas transições. Com o avançar do ano letivo, a sua elaboração 

assumiu-se como mais uma tarefa força do hábito, despendendo um menor 

tempo para a sua correta realização, sem contudo, descurar a preocupação de 

uma preparação o mais cuidada possível, com o objetivo da maximização das 

potencialidades de cada aluno. Foi com muito agrado que verifiquei a minha 

evolução em todo este processo, onde a antecipação visual daquilo que 

seria o planeamento de aula, tornou-se imprescindível para as melhorias 

verificadas. 

Através de empenho, dedicação e força de vontade, esta dificuldade inicial 

transformou-se em aulas potenciadoras de um bom processo de ensino-

aprendizagem para todos os elementos da turma. 

Neste momento, assumo que possuo uma maior segurança na elaboração 

de cada aula. 

 

4.1.2.5 Na procura da divisão da turma em grupos de desempenho mais 

homogéneos 

 

A procura de divisão da turma em grupos de desempenho mais 

homogéneos, através de objetivos adequados às necessidades e diversidade 

dos alunos foram verificadas após as primeiras sessões do ano letivo na 

medida em que os mesmos assumiam-se como situações que exigiam 
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bastante de mim, da minha reflexão. Tive de possuir a capacidade de planear 

recursos, conteúdos de ensino, tarefas e estratégias adequadas ao processo 

ensino-aprendizagem, prever como avaliar este mesmo processo através de 

momentos e formas, bem como contemplar decisões de ajustamento.  

 

Na abordagem à modalidade de Voleibol. “Uma vez que grande parte da 

turma já realiza com êxito o jogo de 1x1, na próxima aula optarei por aumentar 

a complexidade, passando para o jogo de 2x2. Mesmo aqueles que evidenciem 

mais dificuldades, o próprio jogo e o facto de possuírem um colega de equipa, 

irão permitir-lhes melhorar as suas capacidades. O mesmo jogo de 2x2 é muito 

rico na medida em que os próprios alunos podem e devem ajudar os seus 

colegas a aperfeiçoarem as suas capacidades” (Reflexão aula nº 28 e 29) 

Na verificação da má tomada de decisão no início do ano letivo. “Contudo, 

após concluir esta Unidade Didática, fiquei com a sensação de que alguns 

alunos conseguiriam ter evoluído para um jogo de 3x3 ou de 4x4, se tivesse 

optado por separá-los por níveis, uma vez que ao longo das aulas, a diferença 

de níveis entre estes ia sendo notória.” (Reflexão final da Unidade Didática de 

Voleibol) 

Chegado ao final do ano, é com alguma nostalgia e mesmo tristeza que 

verifico que não consegui fazer com que grande parte dos alunos evoluísse 

para níveis superiores de desempenho na modalidade de Voleibol. Sinto que 

esta assume-se como a minha grande lacuna neste meu ano de EP uma vez 

que, nas restantes modalidades todos os alunos evoluíram bastante na sua 

exercitação. No entanto, verifico que estes não ficaram bem preparados para 

praticar Voleibol no próximo ano letivo. Esta análise ficou evidente na 

realização dos torneios na penúltima e última semana de aulas letivas. 

“ (…) Os alunos continuaram a demonstrar dificuldades na correta realização 

do jogo de 2x2, uma vez que a sua abordagem inicial incidiu quase por 

completo no 1x1, exercitando-se o jogo de 2x2 apenas nas últimas sessões.” 

(Reflexão aula nº 104) 
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Como o processo de ensino-aprendizagem também se potencia através do 

erro, assumo que, certamente em anos futuros, não cometerei a mesma 

situação e, responderei com sucesso às exigências que cada aluno evidencie. 

 

 A mudança após reflexão em Ginástica. “Na próxima sessão irei continuar a 

exercitação dos mesmos conteúdos, mas terei de possuir a flexibilidade 

suficiente para dividir os alunos que já dominam os aspetos técnicos essenciais 

para a correta execução, daqueles que apresentam bastantes dificuldades. 

Deste modo, a Introdução/Exercitação dos conteúdos de rolamento à frente e 

rolamento à retaguarda, ambos com os membros inferiores afastados e em 

extensão, será certamente para aqueles alunos que já realizam os anteriores 

com um grau de execução bastante razoável ou bom. Os restantes serão 

incentivados à melhoria das componentes técnicas para os conteúdos 

abordados nesta aula.” (Reflexão aula nº 15) 

 

Na modalidade de Futebol, onde senti maior necessidade de dividir a turmas 

por níveis. 

 “Mas, existem alunos que já dominam os comportamentos requeridos para 

a sua correta execução e que não podem sair prejudicados. A solução passará 

por colocar diferentes níveis no mesmo exercício, em que os alunos mais aptos 

passarão para um jogo de 3x3, enquanto os restantes continuarão no 2x2, com 

o objetivo de melhorarem as suas capacidades tático-técnicas.” (Reflexão aula 

nº 27) 

“No entanto, ao contrário do que foi refletido após a ultima sessão e, 

comprovando que o processo de ensino-aprendizagem é um processo 

reflexivo no seu todo e não apenas no final de cada aula, cheguei à 

conclusão que as medidas sugeridas não seriam as que melhor 

satisfaziam as necessidades dos alunos. Inicialmente, havia pensado que 

grande parte dos alunos não conseguiria evoluir para um jogo de 3x2, 

necessitando de uma maior exercitação no 2x2. Contudo, fazendo o jogo 

evoluir para um 3x2+GR, e aumentando as dimensões do campo, iria facilitar o 

aparecimento dos comportamentos requeridos na tarefa. O jogo de 3x2+GR, 
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em que a equipa em posse de bola possui sempre vantagem espacial devido 

ao facto do adversário ter um guarda-redes na baliza, possui uma variedade de 

soluções muito maior que o 2x2 e, sendo que se pretendia treinar 

comportamentos ofensivos como o aclaramento e a desmarcação (mais 

propriamente penetração, cobertura ofensiva, mobilidade e espaço), tais 

condições de exercitação tornariam o jogo bastante enriquecedor. Assim, ao 

invés de reduzir os alunos à repetição na tentativa de que estes melhorassem 

as suas capacidades, em condições de exercitação semelhantes às anteriores, 

fiz com que se torne possível que estes evoluam através de condicionantes 

que levam à obtenção de sucesso na realização das tarefas propostas (...) 

Posto isto, e face ao desenvolvimento das capacidades dos alunos, na próxima 

aula poderei avançar para o jogo de 3x3, aumentando a dificuldade numa 

tarefa do conhecimento da turma, de modo a que estes se sintam confortáveis 

na sua execução, estando mais propensos à obtenção de sucesso nos 

comportamentos requeridos para os aspetos defensivos respeitantes à 

marcação (mais propriamente ao equilíbrio e à concentração).” (Reflexão aula 

nº 42) 

Esta mudança após reflexão sobre a reflexão inicial, permitiu-me 

verificar melhorias que possivelmente não se evidenciariam caso tivesse 

ficasse apenas pela primeira. Este exemplo comprova, uma vez mais, a 

necessidade de uma constante reflexão na, pela e sobre a prática. 

 

Na tentativa de verificar a flexibilidade que os Programas Nacionais devem 

adquirir, “A realização do jogo de 7x7 permitiu verificar que é extremamente 

difícil colocar alunos deste escalão etário a realizar tarefas tão complexas, 

como são exigidas para o cumprimento do Programa Nacional de EF.” 

(Reflexão aula nº 63) 

 

Em Basquetebol “ (…) começa a verificar-se um enorme desfasamento de 

nível de jogo na turma, pelo que a solução passará por separar os grupos por 

níveis, propondo tarefas ajustadas à capacidade de todos os alunos. Deste 
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modo, na próxima sessão, irei separar os alunos por níveis de jogo diferentes 

(…). ” (Reflexão aula nº 46 e 47) 

“No que respeita à prestação dos alunos, uma característica que começa a 

ser bastante notória é a desigualdade de níveis intraturma. O grupo dos 

rapazes e de algumas raparigas que demonstram uma maior evolução no jogo 

de Basquetebol já executa com qualidade o jogo de 3x3, contudo, as restantes 

evidenciam grande dificuldade quando se trata de jogos de igualdade 

numérica. Uma possível solução passará por realizar tarefas em que a equipa 

com posse de bola possua sempre vantagem numérica no sentido de 

conseguir obter sucesso na sua execução, e que os comportamentos 

pretendidos comecem a aparecer no jogo.” (Reflexão aula nº 48)  

Deste modo, pude voltar a verificar que, a realização de tarefas em que a 

equipa em posse de bola possui sempre superioridade numérica, 

assume-se bastante vantajosa na melhoria do desempenho de cada 

aluno. Esta superioridade numérica traduz-se em vantagem na medida em 

que o jogador em posse de bola dispõe de mais tempo, de mais espaço e 

de mais soluções para a correta execução das tarefas pretendidas. Esta 

estratégia servir-me-á para o futuro enquanto professor de EF. 

 

A reflexão após as reflexões “Com uma Unidade Didática de apenas 14 

sessões, optei por não abordar muitos dos conteúdos previstos no Programa 

Nacional de EF do 3º ciclo, para a modalidade de Basquetebol, uma vez que, 

na minha opinião, este se encontra demasiado extenso e de um nível pouco 

realista do contexto escolar. O jogo de 5x5 é muito complexo para o nível de 

grande parte dos alunos e seria muito difícil de alcançar por toda a turma. O 

mais adequado seria o jogo de 3x3, como objetivo principal a atingir, podendo 

utilizar-se o 3x2+1, como forma parcial de jogo, julgando ser o mais adequado 

para a implementação de conceitos como o passe e corte, a orientação para o 

cesto, a mão-alvo, a desmarcação e marcação, entre outros. Assim, no grupo 

menos evoluído, o jogo em superioridade numérica (3x2+1) foi uma constante, 

no sentido de conseguir obter sucesso na sua execução, e que os 

comportamentos pretendidos começassem a aparecer no jogo. 
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No que respeita à separação da turma por níveis, nesta modalidade optei 

por realizá-la, uma vez que as diferenças intraturma eram bastante 

consideráveis. Esperava-se, assim, que a turma evoluísse no sentido de 

conseguir atingir os objetivos traçados no que respeita aos aspetos importantes 

na execução de cada habilidade motora, bem como na cultura desportiva, 

aptidão física e conceitos psicossociais. Jogando 3x3, com diferenciação de 

níveis, os alunos iriam contactar mais vezes com a bola e, consequentemente, 

evoluir o seu nível de jogo.” (Reflexão final Unidade Didática de Basquetebol) 

 

Na modalidade de Badminton: “no que respeita às habilidades motoras, os 

alunos já começam a demonstrar bastante qualidade na sua correta execução, 

onde mesmo os que evidenciam mais dificuldades começam a melhorar o seu 

nível de jogo. Assim, não existirá a necessidade de os separar por níveis, pois 

ao envolver a competição em grande parte dos exercícios, pretende-se que 

todos tentem superar-se ao máximo, bem como superar os seus colegas, seja 

em jogo de sustentação de volante, ou mesmo de oposição.” (Reflexão aula nº 

55 e 56) 

“A sua planificação foi realizada tendo como preocupação a exercitação 

através de sequências de habilidades, incidindo em especial no «amorti», pois 

trata-se de uma habilidade em que os alunos apresentam graves dificuldades 

de cumprimento dos critérios de êxito para a sua correta realização.” (Reflexão 

aula nº 84 e 85) 

Na modalidade de Badminton, pude verificar que não existia a necessidade 

de dividir a turma por níveis de desempenho mais homogéneos, uma vez que 

as diferenças verificadas não comprometiam o normal desenvolvimento de 

aprendizagem quer dos elementos com melhor desempenho, bem como os 

que evidenciavam maiores dificuldades. Este aspeto comprova a complexidade 

que o processo de ensino-aprendizagem possuía, nada é regra, nada é 

estanque. O que para uma modalidade se pode tornar imprescindível, noutra 

poderá ser desnecessária. Caberá então ao professor a difícil, mas agradável 

tarefa de ajustar as exigências às necessidades dos alunos. 
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4.1.2.6 Na procura de recursos 

 

Sempre com o objetivo de melhorar as condições de aprendizagem dos 

alunos.  

“Sendo uma aula de avaliação diagnóstica de duas unidades didáticas 

diferentes (Badminton e Voleibol), a preocupação principal seria como realizar 

uma boa troca de materiais sem perder um tempo considerável da aula (…) a 

ajuda dos auxiliares de educação responsáveis pelo pavilhão desportivo bem 

como dos colegas do núcleo de estágio foi imprescindível, tornando o tempo de 

aula mais proveitoso pois enquanto estes tratavam do material após a chegada 

dos alunos [que realizaram uma pausa para hidratação], eu ia transmitindo ao 

grupo o que iria ser feito, quais as preocupações iniciais bem como a 

organização dos exercícios seguintes. Isto leva-me a refletir e pensar em como 

seria possível eu fazer esta troca de material se estivesse sozinho a dar aula, 

sem a ajuda dos meus colegas bem como dos auxiliares de educação?! A 

solução seria a ajuda por parte dos alunos, contudo iria ser de muito maior 

abrangência a nível temporal, onde se deixaria de possuir tempo para a 

realização da avaliação nos diferentes conteúdos.” (Reflexão aula nº 7 e 8) 

Após futuras reflexões sobre este aspeto, cheguei à conclusão que, sem a 

preciosa ajuda dos elementos supracitados, dificilmente conseguiria cumprir 

com o planeado. Possivelmente, com a ajuda de alunos de turmas de anos 

superiores (sendo estes hipoteticamente mais responsáveis e esperando-se 

que tenha havido um maior contacto com a arrumação do material de aula), a 

estratégia de realizar esta transição com esta ajuda, poderá tornar-se benéfica. 

Contudo, como o realizar com alunos com baixos índices de autonomia e de 

contacto com o material de aula? Poderá ser igualmente uma solução a criação 

de uma tarefa em que os alunos estejam em exercitação relacionada com o 

objetivo da aula, podendo eu próprio realizar esta transição. Estes serão 

aspetos que, só em contexto real e, através da análise das condições de 

prática, me será possível reagir. 

 “A presente aula apresentava-se de difícil lecionação, na medida em que 

dispunha de apenas 1/3 de pavilhão para abordar a modalidade de Voleibol, 
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conforme previsto na planificação anual. Manter 24 alunos em prática 

constante nestas condições, não era de todo simples mas, também não seria 

impossível. Uma possível solução (e adotada até então no jogo de 1x1) seria 

colocar uma rede de Voleibol a meio, tendo metade da turma a realizar os 

exercícios na rede e a outra metade na periferia, trocando posteriormente de 

estação. Contudo, como se tratava de jogo de 2x2, optei por colocar um 

elástico, na transversal do campo, amarrado a 2 postes de Badminton, de 

modo a conseguir manter toda a turma a exercitar na rede, obtendo maior 

transferência para o jogo.” (Reflexão aula nº 31 e 32) 

 

Em Futebol: “a colocação de cones como balizas, tornando o objetivo de 

jogo mais visível e desafiador foi uma ótima estratégia, aumentando a 

motivação da turma pois, ao invés de terem de passar com a bola controlada 

(situação de dificuldade acrescida para os alunos menos desenvolvidos a nível 

técnico), a opção agora passaria por marcar golo, o que mesmo estes 

conseguem obter com um mínimo de sucesso.” (Reflexão aula nº 42) 

Estes assumiram-se como os principais recursos utilizados ao nível do 

planeamento ao longo do ano letivo. Estes mesmos recursos, possibilitaram-

me tornar as aulas mais motivantes com os alunos permanentemente 

empenhados e inseridos na tarefa. 

 

4.1.2.7 Na procura de conteúdos de ensino, tarefas e estratégias 

adequadas ao processo ensino-aprendizagem 

 

A difícil tarefa de adequar o processo, só possível através de constantes 

reflexões. 

Em Ginástica: “nas próximas aulas, terei de ter uma maior preocupação na 

correta realização das ajudas aos colegas que se encontram a realizar os 

diferentes elementos, uma vez que é tão importante a execução das 

habilidades motoras, como a ajuda aos colegas, com o objetivo de diminuir os 

fatores de risco. Irei enfatizar e corrigir a realização nas mesmas, para que os 

alunos as aprendam corretamente.” (Reflexão aula nº 18) 
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A reflexão mais aprofundada no Futebol: “a evolução do jogo de 3x2+GR 

para o 3x3 colocaria problemas que o primeiro não pressuponha devido à 

vantagem espacial que este trazia à equipa em posse de bola. Os problemas 

aumentariam, assim como teria de aumentar a disponibilidade para jogarem 

como equipa, realizando todas as ações em benefício do coletivo. A dificuldade 

seria acrescida mas possibilitaria a evolução dos jogadores com vista à 

chegada ao jogo de 5x5.” (Reflexão aula nº 43 e 44) 

 

Aspetos que a prática distribuída levanta: “a planificação em função dos 

espaços disponíveis não permitiu uma abordagem da Ginástica desde o final 

do mês de outubro, pelo que esta aula permitiu relembrar as ajudas e os 

aspetos fundamentais à correta realização de cada elemento gímnico abordado 

até à data. A unidade didática sofreu algumas alterações no sentido de 

introduzir vários elementos já desde o início, pois, através da exercitação em 

várias estações, os alunos conseguirão aprender mais do que um ou dois 

elementos.” (Reflexão aula nº 51, janeiro de 2011) 

Este foi mais um aspeto na gestão e organização da aula que me permitiu 

encontrar tarefas e estratégias adequadas ao processo de ensino-

aprendizagem, onde através de constantes reflexões, adaptei a unidade 

didática de Ginástica com o intuito de colocar os alunos a exercitar diferentes 

conteúdos, esperando-se assim uma evolução mais significativa na sua 

execução. Esta estratégia assumiu-se de extrema importância pois, a partir 

deste momento, os alunos evidenciaram melhorias que não haviam sido 

registadas até então. 

 

 Para o encontrar do bom clima de aprendizagem na ativação geral: 

“contudo, não foi apenas esta a minha preocupação durante o planeamento. Ao 

realizar um exercício bastante emotivo na ativação geral, em que os alunos 

iriam estar muito irrequietos, tive o cuidado de colocar como tarefa seguinte 

uma que não exigisse a luta pela posse de bola, mas sim a cooperação através 

de passe e receção. Assim, estariam criadas as condições para a realização 
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das tarefas seguintes ao nível de jogo [de Basquetebol], com variantes e/ou 

condicionantes.” (Reflexão aula nº 75 e 76)  

Esta foi mais uma das estratégias que fui utilizando ao longo do ano letivo 

após a verificação da elevada emotividade, e mesmo euforia que os alunos 

evidenciavam no início de grande parte das aulas. Através de tarefas de 

elevada emotividade inicial, seguidas de uma tarefa em que não fossem 

exigidos comportamentos de adversidade, ficaria criado o clima de 

aprendizagem que se pretendia para a operacionalização de cada aula. O 

objetivo primordial sempre foi a busca da excelência, a possibilidade de tornar 

cada aula em mais um momento propiciador de enorme aprendizagem por 

parte de todos os alunos. 

 

4.1.2.8 Na procura de prever momentos e formas de avaliar o processo 

ensino-aprendizagem 

 

As quatro formas de avaliar o processo: avaliação diagnóstica, formativa, 

sumativa e contínua.  

“ (...) Tratava-se de uma aula de avaliação formativa, verificando-se o nível 

de desempenho dos alunos, incidindo nas suas dificuldades e potenciando as 

suas qualidades, com vista à obtenção de bons níveis na avaliação sumativa.” 

(Reflexão aula nº 33) 

“A presente aula necessitava de uma boa gestão do seu tempo útil, pois 

pretendia-se a realização de um teste escrito e ainda a avaliação prática na 

modalidade de Voleibol, em jogo de 1x1 e 2x2. Contudo, a mesma foi 

condicionada pelo atraso inicial de cerca de 5 minutos por parte de alguns 

alunos. No entanto, o facto de estes terem conseguido realizar o teste em 

pouco tempo, fez com que este atraso acabasse por ser compensado nos 

restantes exercícios de avaliação sumativa.” (Reflexão aula nº 39) 

“Após a realização da avaliação formativa, tornava-se importante ajudar os 

alunos a corrigirem os seus erros, a vencerem as suas dificuldades, de modo a 

prepararem-se para a avaliação sumativa a realizar na próxima sessão. Assim, 

foram criadas estações onde estes treinavam a sua sequência de avaliação, 
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bem como estações isoladas onde exercitavam as habilidades e as respetivas 

ajudas, de forma autónoma.” (Reflexão aula nº 61 e 62) 

“A presente aula tinha como objetivo a realização da avaliação sumativa de 

Ginástica de solo. Os alunos teriam que apresentar o seu esquema de 

avaliação, tendo sido criadas estações de treino para a sua exercitação.” 

(Reflexão aula nº 64 e 65) 

Mais à frente reportar-me-ei a cada uma destas formas de avaliação, mais 

especificamente, no ponto 4.1.5 – Na procura de avaliar a ação - Avaliação. 

 

4.1.2.9 Na procura de contemplar decisões de ajustamento 

 

A importância de gerir e refletir na ação, ajustando. 

“Um aspeto inicial que condicionou a aula foi a mudança do seu espaço de 

realização, pois estava prevista e foi planeada para um espaço interior mas, 

devido à mudança na distribuição dos mesmos, foi realizada num espaço 

exterior. Assim, a organização dos exercícios também teve de ser alterada 

relativamente ao previamente planeado. Sendo esta uma aula de avaliação 

diagnóstica de basquetebol, e estando planeada para um espaço interior com 

apenas dois cestos, a mudança acabou por ser benéfica pois o espaço interior 

dispõe de quatro cestos, permitindo manter os alunos sempre em atividade 

com objetivos a nível do jogo - marcar cesto.” (Reflexão aula nº 4 e 5) 

“Com o intuito de conseguir concluir a avaliação diagnóstica de ginástica de 

solo, uma vez que nem todos os alunos conseguiram realizar os elementos 

propostos na última aula, optei por juntar o que restava para a conclusão desta 

avaliação aos restantes elementos de ginástica de aparelhos. Contudo, 

tornaram-se demasiados exercícios para uma só aula de 45 minutos, ou seja, 

35 minutos úteis. Isto leva-me a refletir e concluir que o melhor teria sido 

separar alguns conteúdos para uma futura aula, conseguindo avaliar e seguir 

uma lógica ao longo das mesmas, em vez de optar por tentar realizar a 

avaliação de todos os elementos, sendo que esta foi realizada de forma pouco 

objetiva devido à escassez do tempo útil de aula.” (Reflexão aula nº 6) 
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Deste modo, pude concluir que existe a necessidade de gerir muito bem o 

tempo de aula, de ter que ajustar sempre que necessário, para que os alunos e 

o seu processo de aprendizagem não saiam prejudicados. 

 

“A presente aula estava planeada para ser destinada à modalidade de 

Futebol, contudo, devido às condições climatéricas não estarem favoráveis à 

prática desportiva no exterior, passou-se a lecionar Voleibol em 1/3 de 

pavilhão, conforme previsto na Planificação Anual. É nestes momentos que 

surge a necessidade de ter um plano de aula suplente para que esta seja o 

mais produtiva possível, não dependendo de fatores externos para a sua 

lecionação.” (Reflexão aula nº 24) 

Sem este plano de aula suplente, sempre que as aulas necessitam de 

ajustamentos face a constrangimentos impossíveis de controlar (por 

exemplo o clima), certamente que as mesmas não se tornariam tão ricas 

do ponto de vista da obtenção de bons níveis de desempenho por parte 

dos alunos. Caso tal não se verificasse, tratar-se-ia de aulas bem 

improvisadas, mas pouco benéficas para os alunos. Assim, torna-se 

necessário o professor estar preparado para a realização dos 

ajustamentos exigidos na prática. 

 

“A realização do jogo de 3x3 [no Futebol], em ¼ de campo foi algo que não 

correspondeu às minhas expectativas na medida em que, não estavam 

promovidas as condições para que houvesse sucesso na circulação de bola 

por parte da equipa na sua posse. Os conteúdos de marcação (através dos 

princípios específicos defensivos de equilíbrio e concentração) estavam 

facilitados devido às diminutas condições espaciais, que resultava em que a 

equipa em posse de bola não dispusesse de sucesso para o corrigir destes 

comportamentos pela equipa sem a posse desta. Nas próximas sessões, terei 

presente a preocupação de realizar a mesma tarefa, mas desta vez com jogo 

em profundidade e não em largura, de modo a que a equipa sem posse de bola 

sinta mais dificuldades na conquista da mesma, podendo assim avaliar os seus 

comportamentos a nível defensivo.” (Reflexão aula nº 83) 
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Esta alteração foi bem conseguida na medida em que tornou evidente a 

necessidade dos alunos sem a posse de bola terem que gerir as suas ações 

para a recuperação da sua posse, uma vez que tais ações já não se 

encontravam facilitadas pelas condições espaciais de exercitação.  

Ser professor é estar em constante reflexão, é proporcionar aos alunos 

as condições necessárias para o surgimento das ações pretendidas. É 

guiar, é levar ao sentido da descoberta, da aprendizagem em contexto 

real e específico. 

 

“Outro aspeto a ter em consideração na próxima sessão, será o de mudar a 

organização dos grupos, para que o grupo mais evoluído realize as tarefas em 

zonas mais centrais e não periféricas, pois a saída de bolas do espaço de aula 

tornou-se uma constante, prejudicando o normal desenvolvimento da aula. 

Alterando para a zona mais central, este problema dificilmente será repetido.” 

(Reflexão aula nº 86) 

A constatação da mudança: “ainda sobre a aula, a mudança na organização 

dos grupos, para que o grupo mais evoluído realizasse as tarefas em zonas 

mais centrais e não periféricas, tornou-se bastante benéfica, uma vez que a 

constante saída de bolas do campo, já não se verificou.” (Reflexão aula nº 89) 

 

A necessidade de saber gerir a fadiga dos alunos: “sobre a aula, um aspeto 

evidente, foi o cansaço por parte de alguns alunos na repetição sistemática das 

habilidades motoras propostas para algumas estações (à exceção do mini-

trampolim e do salto ao eixo), conteúdos mais desafiantes. A solução poderia 

passar por realizar rotações após curtos espaços de tempo, passando duas 

vezes pelas mesmas estações. Contudo, o tempo dispendido na rotação seria 

o dobro do que é utilizado em apenas uma rotação por estação. Ao invés disso, 

poderei optar por criar objetivos a alcançar na sua execução, ou realizar tarefas 

que envolvam uma maior predisposição e motivação por parte destes. Este 

aspeto é algo que refletirei antes, durante e após as próximas sessões.” 

(Reflexão aula nº 67 e 68) 
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Se descurasse a fadiga (física e mental) dos alunos nas aulas, 

certamente que o processo de ensino-aprendizagem perderia sentido e 

consistência. Quando os alunos se encontram nestas condições, a sua 

resposta às tarefas não será tão positiva quanto em condições ótimas de 

exercitação, pelo que será necessário ter particular atenção para estes 

momentos, de modo a que esteja sempre criado um bom clima para a 

execução correta de cada tarefa. 

 

A necessidade de maior preocupação com a segurança na Ginástica de 

aparelhos: “inicialmente, a presente aula destinava-se para a exercitação de 

todos os conteúdos abordados na última sessão de ginástica de aparelhos. 

Contudo, devido às condições de segurança que a sua exercitação exige, a 

sua unidade didática sofreu algumas alterações, essencialmente no respeitante 

aos conteúdos de mini-trampolim e no salto ao eixo no boque, onde terei de 

estar presente em ambos, de modo a prevenir eventuais acidentes.” (Reflexão 

aula nº 92) 

 

A procura de respostas por parte dos alunos na modalidade de Badminton: 

“para tal, foram realizadas sequências de habilidades para que fosse possível a 

execução por parte dos alunos num contexto propício para a sua avaliação. Se 

optasse apenas pela realização de jogo, certamente que os alunos iriam 

desconsiderar a atenção para a correta execução de cada elemento, pois 

o lado emocional e emotivo do jogo, colocaria estes aspetos para 

segundo plano. Com isto tornei possível a concentração dos alunos na 

realização das habilidades pretendidas, obtendo sucessos bastantes 

gratificantes. Mesmo no que respeita à execução do «amorti», elemento 

onde se evidenciavam grandes dificuldades iniciais, este foi bem 

conseguido pela maioria dos elementos da turma.” (Reflexão aula nº 90 e 

91) 

A adaptação e a criação de diferentes tarefas, com objetivos 

diferenciados possibilitou a melhoria significativa por grande parte dos 

elementos da turma em ambas as modalidades.  
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4.1.3 Na procura da melhoria na ação - Realização 

 

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele 

tem consciência que não sabe. O destino não é inevitável, mas uma questão de 

escolha. Quem faz escolhas, escreve a sua própria história, constrói os seus  

próprios caminhos.” 

Cury (2006, p. 137) 

 

Na operacionalização de tudo o que tem vindo a ser narrado neste 

documento, surgia a necessidade de conduzir com eficácia a realização da 

aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as 

diferentes dimensões da intervenção pedagógica. 

Para tal, várias vezes senti necessidade de recorrer a mecanismos de 

diferenciação pedagógica adequados à diversidade dos alunos, promover 

aprendizagens significativas e desenvolver a noção de competência no aluno, 

utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes 

situações, envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e 

na gestão do currículo, otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários 

domínios, a qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa 

dos alunos, o clima, gestão e disciplina da aula, bem como recorrer a decisões 

de ajustamento. Concentremo-nos mais especificamente em cada um dos 

pontos supracitados. 

 

4.1.3.1 Na procura de recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica 

adequados à diversidade dos alunos 

 

Tendo sempre presente a ideia de que cada aluno é diferente dos restantes 

e que necessita que o processo seja adequado ao seu normal 

desenvolvimento, surgia a necessidade de, comummente à planificação de 

objetivos adequados às necessidades e diversidade dos alunos e contexto do 

processo ensino-aprendizagem, colocar esta premissa em prática. Daí a 

importância de recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados 

à diversidade dos alunos, pois são estes que guiam todo o seu processo de 
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formação. Eu apenas estou presente para o acompanhar e refletir 

permanentemente sobre ele. Verifiquemos exemplos práticos em contexto real: 

“Sobre o desenvolvimento das capacidades dos alunos, estes têm evoluído 

de forma significativa, fruto do trabalho dentro da aula em que estão inseridos, 

bem como da sua envolvência nas tarefas propostas. Assim, na próxima aula 

introduzirei o serviço por baixo e, caso os alunos respondam de forma positiva 

ao que se pretende, de seguida introduzirei a manchete, visto que o jogo 

praticado pelos alunos, já parece exigir o acrescento de maiores dificuldades 

para a sua autossuperação, tornando a aula e a modalidade ainda mais 

desafiante para estes.” (Reflexão aula nº 24) 

“ (…) o que se pretende é que os alunos mostrem quais as suas 

dificuldades, para, desta forma, eu conseguir perceber quais os aspetos 

em que deverei incidir mais, conseguindo melhorar o processo de ensino-

aprendizagem.” (Reflexão aula nº 28 e 29) 

 “ (…) o gosto em aprender começa a ficar presente na turma, o que 

possivelmente poderá manter e até melhorar o empenho na aprendizagem das 

diferentes modalidades. Mas, para isso, estou consciente que necessito de 

continuar a propor tarefas desafiantes mas ao mesmo tempo ajustadas ao nível 

dos alunos, criando a competição intraturma, para que estes ambicionem ser 

sempre melhores.” (Reflexão aula nº 39) 

Se não possuísse este princípio como meio de gerir o processo de ensino-

aprendizagem, os alunos jamais conseguiriam evoluir como se pretendia. No 

entanto, isto não bastava. 

 

4.1.3.2 Na procura de promover aprendizagens significativas e 

desenvolver a noção de competência no aluno 

 

O aluno é parte integrante de todo o seu processo de formação, sem este, 

nada teria sentido. Nesta medida, este torna-se sujeito e objeto de toda a sua 

envolvência. Para tal, nada melhor do que começar a responsabilizar cada um 

pelos seus atos, dar-lhes liberdade, mas igualmente, responsabilidades. Estas 

duas qualidades sociais vivem juntas, e juntas morrerão. Lembro-me que 
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tornei-me mais Homem quando comecei a adquirir, a ser “julgado” pelos meus 

atos, bons ou maus, eu era o responsável por tudo o que fazia. Terá sido esse 

aspeto que me fez mudar e ver a vida como uma responsabilização social? 

Sim, acredito que sim! 

Então, o meu objetivo passava igualmente, por conceder aos meus 

alunos a possibilidade de, também eles, conseguirem obter 

responsabilidades e crescerem como pessoas que vivem em sociedade e, 

para tal, possuem direitos e deveres para com ela. 

“No final de cada aula, começarei a criar rotinas para a realização de 

alongamentos, diminuindo o tempo de recuperação da fadiga acumulada. Estes 

alongamentos serão realizados enquanto tenho a conversa com os alunos 

acerca da aula. Serão estes, alternadamente, a comandar a sua execução, 

como se tem vindo a realizar na mobilização articular, na parte inicial das 

aulas.” (Reflexão aula nº 33) 

“No intuito de continuar a criar rotinas de autonomia e responsabilização, a 

ativação geral foi realizada de forma livre, de modo a que [os alunos] 

compreendam a necessidade de uma correta e eficaz ativação antes da 

realização da aula propriamente dita.” (Reflexão aula nº 58 e 59) 

 

O recurso a mais uma estratégia que permitia o aumento da noção de 

competência no aluno: “esta aula teve como principal objetivo a realização de 

um torneio de 1x1 e 2x2 de Voleibol. De modo a empolgar e cativar os alunos 

para a atividade, foi criada uma caderneta onde cada um, no final dos jogos, 

registava os resultados obtidos. Assim, estava criado o espírito competitivo que 

se pretendia, pois os alunos iriam querer vencer todos os jogos para 

conseguirem ficar em 1º lugar. (…) No final da atividade foram atribuídos 

prémios (um certificado de participação) aos primeiros classificados, sendo 

este um fator que gerou um grande entusiasmo e contentamento entre os 

alunos.” (Reflexão aula nº 34 e 35) 
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A utilização de uma estratégia que perdurará até ao final do ano letivo. “O 

uso da braçadeira pelo aluno mais empenhado na sessão anterior assumiu-se 

como um fator de motivação e filiação por parte da turma. Foi enfatizado que 

todos devem alcançar a possibilidade de usar a braçadeira até ao final do ano 

letivo. Para isso, basta empenharem-se na correta execução das tarefas.” 

(Reflexão aula nº 37 e 38) Tem sido muito gratificante continuar a verificar 

o modo com cada aluno continua a dar valor á utilização da braçadeira de 

capitão. A importância que lhe é atribuída, consubstancia-se à 

importância do seu uso, sendo um exemplo para os restantes alunos. 

Estratégias como o enaltecer o capitão de equipa quando este possui 

dificuldades na realização de alguma habilidade, tornou-se o ponto alto 

deste recurso. O capitão é aquele que nunca desiste, que tem um 

comportamento ímpar, de excelência para com os seus colegas e, acima 

de tudo, para consigo próprio. 

 

Contudo, sem a criação de tarefas que promovam aprendizagens 

significativas, nada disto seria possível. Tomemos o exemplo do Futebol, e 

verifiquemos o quão importante é uma constante reflexão acerca do 

desenvolvimento do processo. “O jogo 3x3 possui esta riqueza pois engloba 

todos os Princípios Específicos que se pretendem abordar no que respeita às 

ações táticas de marcação e desmarcação. No que respeita à marcação, a 

colocação da regra da equipa sem posse de bola ter que defender atrás da 

linha de meio-campo facilitaria o fecho de espaços, retirando amplitude às 

ações ofensivas, tanto em largura como em profundidade. Ao exercitar este 

jogo, a turma demonstrou qualidades que até então não foram visualizadas 

pela restrição que o 1x1, 2x1 e 2x2 colocam, por muito vantajoso que seja no 

que respeita às ações técnicas individuais. Estas competências tornaram a ser 

visualizadas no jogo de 5x5, onde ao nível do pormenor, grande parte da turma 

mostrou bastante qualidade, mesmo aqueles que inicialmente apresentavam 

um nível qualitativo inferior.” (Reflexão aula nº 43 e 44) 
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O exemplo da Ginástica, um acrescento de responsabilidade na prestação 

de cada aluno; a adorável resposta de uns, a não envolvência de outros. 

“Relativamente à prestação dos alunos, grande parte deles surpreendeu-me 

pela positiva, pois ao trazerem o seu esquema pronto para exercitar na aula, 

conseguiram colocar em prática tudo o que foram aprendendo ao longo das 

mesmas, chegando a serem [bastante] criativos na sua execução. O empenho 

de muitos tem sido devidamente correspondido, na medida em que, 

alunos que possuíam dificuldades em realizar alguns dos elementos 

gímnicos pedidos, concluíram a aula a realizá-los com/sem ajuda. Este 

aspeto necessita de uma profunda reflexão, pois, será que estes alunos 

se empenharam mais nesta aula do que nas restantes? Talvez, com o 

aproximar da avaliação, estes sentiram necessidade de se empenharem 

ainda mais. Contudo, não seria uma sessão que faria com que eles 

passassem a realizar os mesmos elementos, a sua exercitação nas aulas 

anteriores promoveu um contacto com situações de aprendizagem que 

lhes possibilitou agora obter sucesso. Já outros, não gostando da 

modalidade de Ginástica, mostravam-se menos cumpridores no que respeita à 

repetição das tarefas propostas, acabando por não evidenciar tantas melhorias 

como os restantes. Trata-se de um grupo de alunos muito inconstante que, 

tanto conseguem ser os melhores alunos em algumas das aulas, como nas 

próximas são os menos bons. É certo que a modalidade praticada na aula 

interfere com o seu empenho, no entanto, terei de continuar a acompanhar o 

seu processo de desenvolvimento de modo a tornar o seu processo de ensino-

aprendizagem o mais constante possível.” (Reflexão aula nº 61 e 62) 

 

4.1.3.3 Na procura de utilizar terminologia específica da disciplina e 

adequada às diferentes situações 

 

Em contexto a real, a linguagem utilizada terá igualmente que ser real. Daí 

que surja a necessidade permanente de utilizar terminologia específica da 

disciplina, sendo esta adequada às diferentes situações que o envolvimento 
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proporciona. Tomemos como exemplos o caso prático na aula de Futebol e de 

Ginástica de aparelhos. 

“Nos jogos de 1x1 e posterior 2x1, inicialmente alguns alunos não 

perceberam que para ser golo teriam de passar com a bola controlada pela 

linha de baliza. Possivelmente este aspeto deveu-se ao facto de estes estarem 

desatentos quando a informação foi transmitida, ou a mesma foi de 

complexidade elevada para o nível de compreensão destes alunos. Terei de ter 

a preocupação de verificar se será devido a este último pois, caso assim seja, a 

minha transmissão deverá ser mais cuidada, de modo a que todos os alunos 

compreendam o que se pretende.” (Reflexão aula nº 16 e 17) 

No entanto, a meu ver, o uso de analogias também poderá ser um 

ótimo recurso para que os alunos percebam melhor o que lhes está a ser 

pedido, como o sucedido em Ginástica de aparelhos. 

“Na estação de mini-trampolim, alguns alunos preocupavam-se em realizar 

um salto horizontal ao invés de vertical, acabando por se desequilibrarem na 

receção no colchão. A solução passou por pedir aos alunos para, durante o 

salto, tentarem tocar na lâmpada que existia no teto. É certo que tratava-se de 

um objetivo impossível, mas a sua preocupação passou a incidir na realização 

de um salto mais vertical, corrigindo os erros demonstrados nas repetições 

anteriores.” (Reflexão aula nº 67 e 68) 

Nesta situação, não descurei a importância da realização de um salto 

mais vertical que horizontal, no entanto, através da criação de uma 

imagem visual aos alunos, consegui que estes compreendessem qual a 

determinante técnica que faltava para a sua correta realização.  

 

4.1.3.4 Na procura de envolver os alunos de forma ativa no processo de 

aprendizagem 

 

Este ponto consubstancia-se à necessidade dos alunos serem o centro do 

seu processo de aprendizagem, caso contrário, de nada valerá tudo o que se 

faz «para o aluno». Se o objetivo é tornar o aluno competente, através de 

bases que sustentem a sua procura de conhecimento, então é imprescindível 
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que este seja o ator principal neste processo. Cada professor poderá escrever 

uma parte do guião desta peça contudo, terá que ser o aluno a encená-la, a 

criá-la e recriá-la consoante as suas dificuldades/potencialidades. 

Deste modo, ao longo de todo o ano letivo mantive a preocupação de 

responsabilizar os alunos, de lhes atribuir competências, envolvendo-os no 

processo. 

Uma estratégia utilizada foi a de, por vezes, colocá-los a escolher as equipas 

para os jogos. É certo que corri o risco de estas serem formadas por afinidade, 

podendo ficar pouco equilibradas no sentido de dualidade de oportunidades de 

êxito. No entanto, também tenho presente a ideia de que os alunos são os mais 

justos e os mais corretos consigo próprios e que, certamente iriam querer 

escolher os melhores executantes logo desde o início, ficando assim as 

equipas equilibradas, havendo dificuldade para ambas as equipas. Só através 

da criação de dificuldades é que os alunos são capazes de melhorar as 

suas capacidades.  

A estratégia do capitão de equipa também tinha este objetivo como 

componente de êxito, na medida em que, apenas o aluno que estivesse mais 

aplicado durante toda a aula, que apresentasse um comportamento exemplar, 

que fosse a imagem daquilo que se pretende no bom clima de aula, poderia 

sendo um verdadeiro capitão de equipa. Esta exigência fez com que, em vários 

momentos os alunos compreendessem que o comportamento e a atitude 

evidenciada não era a melhor e a mais correta para os que pretendem evoluir 

no sentido de obter excelentes níveis de desempenho na aula. 

Na Vista Desportiva ao Vitalis Park (abordada mais especificamente no 

ponto 4.3.1), foram os alunos os responsáveis pela equipa, pelas suas 

posições no campo, pelas substituições, tudo foi gerido por estes. 

Enorme desafio? Sim, mas sem dúvida que a resposta dos elementos da 

turma foi bastante positiva. Estas foram algumas das estratégias utilizadas 

com vista à envolvência dos alunos no seu processo de ensino-aprendizagem. 
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4.1.3.5 Na procura de otimizar o tempo potencial de aprendizagem 

 

Este foi o objetivo que, à partida se assumia como o mais difícil de executar, 

o que necessitava de uma atenção permanente, de um conjunto de ações 

sustentadas na base da reflexão em cada momento do processo. Uma reflexão 

constante, no antes, no agora e no depois. E, mesmo após o depois, este 

momento nunca se poderá dar como terminado e consumado, mas sim, 

constantemente inacabado. 

Para tal surgia a grande lacuna de uns, o enorme potencial de outros: a 

criação de rotinas, a gestão da aula, o controlo da turma. Iria eu pertencer ao 

primeiro grupo e deixar que se instalasse o caos nas aulas, ou seria eu a 

comandar todo o processo, colocando ordem, estabelecendo rotinas desde o 

início para que o processo de ensino-aprendizagem possuísse qualidade? É 

certo que tudo faria para pertencer ao último grupo. 

Nas primeiras aulas, optei pela criação de rotinas que serviram para todo o 

ano letivo. A organização do espaço de aula bem como das tarefas propostas, 

foi algo que refleti bastante para cada sessão, de modo a que todos os alunos 

estivessem envolvidos nas tarefas pretendidas. 

Várias foram as estratégias adotadas, readotadas, as rotinas criadas, 

as repreensões colocadas, desde a primeira aula do ano letivo. 

Contudo, não pretendia impor a minha autoridade perante eles, o 

processo de ensino-aprendizagem funciona através de uma interação 

aluno-professor, em ambos os sentidos. Daí a necessidade de colocar 

uma autoridade que fosse aceite pela turma ao invés de colocar uma 

autoridade imposta. A primeira possibilitar-me-ia ter o controlo, a 

admiração, a preocupação da turma; a segunda possivelmente, faria com 

que o processo de ensino-aprendizagem perdesse significado. Certamente 

que esta segunda possibilidade não iria perdurar, porque teria que mudar 

aquilo que sou e, quem tenta mudar aquilo que realmente é, não alcança o que 

pretende. Como queria o respeito, a admiração, o orgulho, a amizade dos 

alunos, então, também eu teria que ser amigo deles.  
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Lembro-me da primeira aula como se fosse hoje: bem-vindo à turma C do 7º 

ano da ESOD. Antes do seu início, surgiu a possibilidade de estar apenas 

presente enquanto o professor Avelino fazia a apresentação e estabelecia as 

primeiras regras e rotinas nas aulas de EF, ou então, entrava eu a comandar 

desde logo os 24 alunos. Como adoro desafios e gosto de ser confrontado 

desde logo com a realidade, a opção tomada foi: eu embarco e comando desde 

já! Enquanto realizávamos as primeiras observações, avistava um grupo 

encostado bastante irrequieto ao canto do balneário. Desde logo me apercebi 

que teria de ser firme com estes, de estabelecer regras e fazer pelo seu 

cumprimento. Não podia descurar a atenção destes alunos nem por um minuto, 

caso contrário, esta viagem não teria o destino esperado. Preparado? Sim. 

Determinado? Sempre! 

Passarei a apresentar alguns pontos de reflexões das aulas. Irei sequenciá-

las de forma numérica crescente, pois foi assim que todo o processo foi 

operacionalizado. Contudo, os aspetos supracitados são igualmente agrupados 

por setores para uma melhor diferenciação e compreensão, embora resultem 

de uma interligação com um objetivo comum. Pretendo assim tornar possível 

uma visão mais alargada e globalizante do que foi este meu ano de EP. 

 

4.1.3.6 Na procura da gestão e controlo da aula 

 

O atraso ao iniciar a aula: “a aula foi condicionada pelo atraso inicial de 15 

minutos por parte dos alunos, o que perturbou o normal desenrolar da mesma, 

fazendo com que ficasse apenas com 20 minutos úteis para a realização da 

avaliação diagnóstica de Ginástica de Solo. Deste modo, as situações de 

exercitação tiveram que se realizar de forma mais dinâmica para conseguir 

avaliar todos os conteúdos propostos. Visto que a aula decorre ao primeiro 

tempo da manhã, este problema terá que ser resolvido através da intervenção 

constante com os alunos para que estes se encontrem devidamente 

preparados para o seu começo após 5 minutos do toque de entrada. (…) Algo 

a corrigir é o controlo do tempo de aula, uma vez que com o intuito de terminar 

a tarefa de avaliação, fiz com que os alunos tivessem pouco tempo para tomar 
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banho e não chegassem a tempo do início da aula seguinte. Este é um aspeto 

a melhorar em todas as aulas, pois a higiene e o direito ao intervalo são partes 

integrantes da formação dos alunos.” (Reflexão aula nº 3) 

Após a realização desta reflexão de aula, voltei a refletir sobre a mesma, no 

sentido de não voltar a cometer os mesmos erros. O atraso dos alunos à aula 

de EF não poderá influenciar a sua chegada à aula seguinte. Nesta medida, 

necessitei de começar a saber gerir melhor o tempo útil de aula, a conseguir 

ajustar o plano de aula se necessário, pois não podia exigir que estes 

tomassem banho se não lhes concedesse o tempo necessário para a sua 

realização. Esta foi uma das primeiras preocupações que necessitei de ter 

presente desde o início. 

 

A necessidade de ajustar e alterar comportamentos: “tal como já aconteceu 

anteriormente, esta aula também foi condicionada pelo atraso de 5 minutos por 

grande parte dos alunos. Porém, aqueles que se encontram preparados à hora 

do seu início, não podem ser prejudicados pelos colegas. Assim, comecei a 

aula à hora prevista, dizendo em termos gerais o que iríamos fazer, explicando 

posteriormente a organização do exercício da parte inicial. Quando os alunos 

que vieram atrasados chegaram, chamei-os, disse-lhes que esta situação não 

podia repetir-se (salvo raras exceções corretamente justificadas) e inseri-os no 

início da mesma, explicando qual a sua dinâmica. (…) Como a questão da 

preparação e arrumação do material são fundamentais para o processo de 

formação dos alunos, optei por no início da aula colocá-lo próximo do local 

onde iriam ser executados os exercícios mas, foram os alunos os responsáveis 

pelo correto manuseamento e colocação do mesmo. Igualmente se procedeu 

na sua arrumação onde selecionei 5 alunos para essa tarefa.” (Reflexão aula nº 

9) 

 

O uso de uma estratégia viável na modalidade de Ginástica: “a utilização de 

informações ao lado do local onde iriam ser realizados os exercícios, com as 

respetivas imagens para a ajuda aos colegas, tornou-se bastante benéfica para 

a compreensão e organização da aula.” (Reflexão aula nº 18) 
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A gestão da dinâmica da aula como algo bastante influenciador do posterior 

comportamento dos alunos. A verificação da necessidade de mudança, só 

conseguida pela reflexão na e pela ação: “toda a aula foi condicionada por 

alguns aspetos merecedores de reflexão: o atraso inicial na execução do 

primeiro exercício, que deveria ter sido planeado com uma maior duração, bem 

como também deveriam ter sido melhor quantificadas as pausas para 

hidratação. A alternância de equipas nos vários exercícios também fez com 

que algum tempo fosse dispendido para além do previsto. A agitação de 

grande parte dos alunos foi o último dos fatores que merecem ser alvo de 

ponderação e consideração em aulas futuras. Estes são aspetos que 

necessitam de ser programados para não serem fatores surpresa no seu 

aparecimento nas aulas, tendo que arranjar estratégias para o seu controlo. 

Assim, durante sessões de 90 minutos, essencialmente em modalidades 

coletivas, penso que será necessário conceder aos alunos algum momento que 

sirva para estes acalmarem a sua agitação. Por exemplo, na transição entre 

algum exercício, dizer aos alunos para estes, de forma ordenada, realizarem 

remates à baliza ou toques (no caso do Futebol), para que quando envolvidos 

na próxima tarefa, se encontrem mais atentos e empenhados na sua 

realização. Mas, nunca descurar a atenção na realização de tais exercícios! 

(…) Nas próximas aulas, não somente de Futebol, mas em todas as restantes, 

terei de ter a preocupação e capacidade de perceber o estado emocional dos 

alunos no envolvimento da tarefa, tendo que controlar eventuais 

comportamentos exaustivos dos alunos, que acabam por prejudicar a 

operacionalização da aula. A criação de rotinas terá de continuar a ser imposta, 

com o objetivo de se conseguir um clima eficaz de aprendizagem.” (Reflexão 

aula nº 19 e 20) 

 

“Durante a aula, tive a preocupação de facilitar a transição do exercício de 

jogo 1x1 para o 2x2, colocando sinalizadores da mesma cor nos primeiros 

campos, que seriam tirados para a realização do 2x2. Assim, bastou pedir aos 

alunos que retirassem apenas os sinalizadores dessa cor e tinha os campos 

definidos para o exercício seguinte.” (Reflexão aula nº 30) 
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“Acerca da sua operacionalização, na transferência do primeiro para o 

segundo exercício, optei por pedir aos alunos que se dispusessem por ordem 

numérica crescente, de modo a facilitar-me a correta avaliação de todos os 

elementos da turma. Esta mudança havia sido pensada na planificação da aula 

mas, a minha dúvida incidia sobre o empenho dos alunos na realização dos 

exercícios uma vez que, alguns dos pares iriam ficar com diferenças de 

desempenho, prejudicando os seus colegas. Por outro lado, colocá-los nesta 

disposição também os faria relacionarem-se com colegas que por vezes não o 

fazem, ajudando-se uns aos outros. Após a realização e conclusão (conforme 

planeado) da avaliação sumativa, verifiquei que esta organização dos alunos 

acabou por ser benéfica para ambas as partes. A mim, facilitou-me a 

visualização e avaliação da execução dos alunos, a estes ajudou a corrigirem-

se e melhorarem-se mutuamente.” (Reflexão aula nº 33) 

“Com o objetivo de aumentar o tempo potencial de aprendizagem dos 

alunos, foi-lhes pedido que contassem o número de repetições em cada 

exercício nas diferentes estações, aquele que tivesse o maior número de 

repetições seria o capitão na próxima aula. Foi também colocada música na 

tentativa de tornar a aula mais motivante. Contudo, terá de ser utilizado o rádio 

ou a aparelhagem da escola, pois através de um computador a música não se 

torna audível no espaço. (…) A situação de aprendizagem na realização do 

apoio facial invertido iniciando sobre o plinto, assumia-se como uma tarefa de 

difícil execução para os alunos, tendo sido demonstrando algum receio por 

parte destes. A solução encontrada foi, após a rotação de estação, colocar-me 

próximo, demonstrando a ajuda e recorrer à imagem ilustrativa de descrição da 

correta execução do elemento. Com isto, ajudei-os a ultrapassar o medo, 

tornando-se uma tarefa do seu agrado, obtendo êxito no seu cumprimento.” 

(Reflexão aula nº 54) 

 

No entanto, a mesma estratégia não se pode adotar em todas as situações: 

“com o objetivo de diminuir o tempo de transição entre os exercícios, adotei 

a estratégia de manter a turma nas posições durante a transmissão de 

informação, de modo a privilegiar o seu tempo potencial de aprendizagem. 
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Contudo, verifiquei que, no exercício de “Sequência serviço curto, lob, clear”, 

esta estratégia não foi a melhor solução, pelo que foi rapidamente corrigida. 

Neste caso específico, tratando-se da introdução de dois novos 

conteúdos, a transmissão de informação deveria ter sido dada com a 

proximidade dos alunos e não com o seu afastamento, mantendo as 

posições anteriores. Nestas últimas condições, o seu foco de atenção é 

muito menor, estes estão mais dispersos, menos concentrados e, a 

informação nova que é dada, não é retida como pretendido. Assim, após 

verificar que a turma não havia percebido corretamente qual o objetivo do 

exercício, chamei-os e expliquei-lhes novamente a tarefa, dando especial 

atenção à necessidade da transmissão da informação ter de ser curta, simples 

e direta. A partir daqui, o objetivo foi bem assimilado.” (Reflexão aula nº 58 e 

59) 

“A estratégia de distribuição de coletes no início da aula tornou-se bastante 

benéfica na medida em que me permitiu diminuir os tempos de transição entre 

as diferentes tarefas, bastando apenas dizer quais os campos em que cada 

equipa iria jogar, bem como as preocupações que estes deveriam ter.” 

(Reflexão aula nº 63) 

“No que respeita às transições entre os exercícios, a utilização pontual dos 

alunos que se encontravam dispensados da realização da aula prática 

(realizando a Ficha Formativa), através de justificação, tornou-se bastante 

benéfica para a diminuição do tempo de espera por parte da turma.” (Reflexão 

aula nº 67 e 68) Estes alunos foram uma ajuda preciosa na mudança de 

material para o exercício seguinte. 

 

A gestão na aplicação da bateria de testes de FitnessGram: “assim, e de 

modo a diminuir o tempo de transição entre a execução dos diferentes testes, 

optei por dividir a turma por níveis de aptidão, de modo a que, na realização do 

teste de vai-vém, estes não demorassem muito na conclusão dos percursos. 

Esta estratégia permitiu diminuir o seu tempo de espera, pois enquanto uns 

realizavam o teste de vai-vém, os restantes efetuavam os testes de flexibilidade 

e a medição da composição corporal, bem como das medidas antropométricas. 
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Com isto, toda a turma concluiu os testes, à exceção do de extensão de braços 

e de abdominais (apenas para alguns elementos), que serão concluídos na 

própria sessão.” (Reflexão aula nº 69 e 70) 

 

Em Basquetebol: “durante o seu planeamento, tive como principal 

preocupação, a criação de grupos/estações de exercitação em que os alunos 

não tivessem que estar permanentemente a trocar de lugar/campo, 

promovendo assim o seu tempo potencial de aprendizagem, através da 

diminuição do tempo de transição entre as tarefas. Assim, a solução passou 

por ser, a manutenção dos alunos nos mesmos campos, agrupando-

se/desagrupando-se dos seus grupos, consoante a tarefa pedida. Este aspeto 

permitiu-me ter a turma sempre em comportamento motor, onde o tempo de 

espera foi apenas na explicação para preparação da aula. A partir deste 

momento, a aula não mais perdeu a dinâmica pretendida.” (Reflexão aula nº 72 

e 73) 

“No início da abordagem da modalidade de Basquetebol, e no sentido 

de possibilitar o aumento do tempo potencial de aprendizagem, optei pela 

manutenção dos alunos nas posições, onde estes apenas teriam de estar 

atentos à transmissão de informação na troca de exercícios ou de 

variáveis. Contudo, em tarefas de complexidade elevada ou de introdução de 

algum elemento, surgia a necessidade de juntar a turma e demonstrar sempre 

que necessário/possível. (…) Posteriormente, foi adotada uma nova 

estratégia onde, ao invés da junção da turma para posterior explicação 

das tarefas seguintes, esta foi realizada separadamente em cada grupo 

(transições parciais), enquanto os restantes continuavam em exercitação. 

A mesma estratégia evidenciou bastantes melhorias na gestão da aula 

onde, o próprio esclarecimento de dúvidas por parte de alguns alunos, 

não interferia com a execução dos seus colegas. No entanto, esta 

estratégia não poderá ser usada como regra, dependerá de vários fatores 

como a organização do exercício, a sua maior ou menor dificuldade, a 

familiarização da turma com o que está a ser pedido, entre outros.” 

(Reflexão final Unidade Didática de Basquetebol) 
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Esta mudança foi muito benéfica para os alunos, na medida em que lhes 

permitiu uma maior envolvência nas tarefas propostas, despendo-se uma 

menor quantidade de tempo nas transições entre os exercícios. Sem dúvida, 

esta foi uma das maiores conquistas ao longo do 2º período. Deste modo, 

neste momento, posso assumir que sei gerir uma aula bem como as suas 

transições para que estas não sejam de elevada duração, pois os alunos 

necessitam de estarem envolvidos nas tarefas para adquirirem melhores níveis 

de desempenho. 

 

4.1.3.7 Na procura de um bom clima de aprendizagem 

 

A incidência no estabelecimento de um bom clima de aprendizagem: 

“relativamente aos alunos, terei de manter a minha postura e não deixar que 

estes optem por comportamentos desviantes pois são muito propensos a criar 

desavenças com os colegas, essencialmente em situações de 

jogo/competição. Assim, tenho de manter a preocupação de ver sempre toda a 

turma na realização das suas tarefas.” (Reflexão aula nº 4 e 5) 

Esta assumiu-se não como a tarefa de maior dificuldade de execução devido 

à minha postura nas aulas, mas sim como uma tarefa que necessitou de uma 

permanente reflexão ao longo de todo o ano letivo, pois, se fosse concedida 

alguma dispersão aos alunos, estes certamente incidiriam na execução de 

comportamentos disruptivos. Assim, a solução encontrada foi a de, no início do 

ano letivo, ser bastante exigente e exigir o cumprimento rígido das tarefas 

propostas através de um comportamento exemplar na aula por parte de cada 

aluno, reprovando rapidamente qualquer comportamento que fosse contrário 

ao processo de ensino-aprendizagem. No entanto, ao longo das aulas, fui 

abdicando da minha postura rígida, tornando-me em mais um elemento na 

aula, de modo a que os alunos conseguissem entender a necessidade de um 

bom clima de aula, sendo que, também nesta existirão momentos que não 

exigiam tanta rigidez da minha parte. Chegado ao final do aluno letivo, posso 

afirmar que este objetivo foi cumprido na medida em que os alunos conseguem 
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identificar os momentos em que teriam alguma liberdade, mas igualmente, com 

a obrigação de obterem êxito na execução das tarefas. 

Tomemos como exemplo as estratégias adotadas em várias aulas: 

“Um aspeto a salientar na avaliação diagnóstica de Voleibol e que me deixou 

um pouco apreensivo no decorrer da mesma, foi o do comportamento dos 

alunos. Estes encontravam-se demasiado agitados, por vezes chutavam a 

bola, mandavam murros na mesma, não tinham como preocupação o 

cumprimento das regras da modalidade. Contudo, após a minha intervenção 

com alguns destes elementos, o seu comportamento foi melhorado, acabando 

por mostrarem habilidade na execução dos exercícios. São alunos com bom 

nível de desempenho, mas que necessitam de ter uma supervisão constante, 

para que não se perca esta capacidade, bem como a manutenção do bom 

clima de aula, um clima que se quer de harmonia, de respeito, de 

responsabilidade individual pelo processo ensino-aprendizagem de cada aluno. 

Isto levar-me-á a ter que refletir na organização das aulas da unidade didática 

de Voleibol, uma vez que 24 alunos num espaço tão pequeno, requer uma boa 

organização espaço-temporal para uma correta aprendizagem dos conteúdos 

que serão alvo de transmissão. (…) Como vem sendo hábito, tive a 

preocupação constante de ver sempre toda a turma, estando preparado para 

possíveis acidentes, bem como ao controlo de comportamentos disruptivos por 

parte dos alunos. Mesmo quando falava com alguns destes para correção e 

emissão de feedbacks, tinha o cuidado de chamá-los a mim de modo a não 

perder nenhum aluno de vista.” (Reflexão aula nº 7 e 8) 

 

 “A presente aula necessita de uma reflexão, essencialmente no que diz 

respeito ao nível do controlo da turma. Vinte e quatro alunos num terço de 

pavilhão a realizar Ginástica, apresenta-se como um ambiente propício para a 

criação de comportamentos disruptivos por parte dos mais indisciplinados. Isto 

verificou-se nesta aula, uma vez que alguns dos alunos interferiam na 

realização dos exercícios dos seus colegas. Contudo, apresentei uma postura 

firme desde o início, adotando estratégias (por exemplo, fazer um círculo à 

minha volta quando fosse o momento de transmissão de informação), bem 
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como a criação de rotinas na rotação das diferentes estações. Estas são 

fundamentais para adquirir um bom controlo da turma ao longo de todo o ano 

letivo. A disciplina foi logo imposta, sendo estes alunos avisados das 

consequências da sua ocorrência.” (Reflexão aula nº 15) 

“O exercício de ativação geral gerou um clima bastante motivador. Os alunos 

jogaram com vontade, mostraram alegria e, largaram aquela euforia com que 

costumam vir e que, geralmente, leva à ocorrência de comportamentos 

disruptivos. Envolvendo os alunos nas tarefas, incutindo-lhes o gosto pelo jogo, 

pela modalidade praticada, o ambiente de aprendizagem fica criado e a aula 

torna-se muito produtiva para todos. Será essa a minha preocupação no início 

de todas as aulas, criando exercícios que motivem os alunos para a prática.” 

(Reflexão aula nº 28 e 29) 

Neste momento a turma já apresentava um comportamento bastante 

aceitável contudo, se descurasse tais preocupações, se não continuasse a 

possuir os mesmos princípios, perderia tudo o que já havia conquistado. 

 

No entanto, nada estava se torna como absoluto: “grande parte dos alunos 

encontrava-se bastante agitada e o facto de estar muito calor estava a 

influenciar a sua prestação na execução das tarefas propostas. Assim, senti 

necessidade de realizar pausas para hidratação, retomando a aula de seguida. 

No entanto, a meio da mesma, senti a turma cansada e pouco empenhada, 

pelo que a solução adotada foi a de realizar uma pausa com os alunos 

sentados enquanto eu explicava as componentes críticas de algumas 

habilidades, bem como a dinâmica do exercício seguinte. Após esta breve 

pausa, os alunos demonstraram um comportamento mais ativo na aula, 

realizando com sucesso o que era pretendido. A adoção desta estratégia 

deveu-se à necessidade de manter os alunos concentrados no resto da aula, 

de modo a tornar verídica a avaliação formativa num bom clima de 

aprendizagem. Penso que se optasse por tentar realizar a aula sem esta 

pausa, a mesma não iria ser tão produtiva como acabou por se tornar.” 

(Reflexão aula nº 84 e 85) 
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Deste modo, está patente a necessidade de adoção de novas estratégias na 

busca constante pelo bom clima de aprendizagem ao longo do ano letivo. No 

entanto, tais estratégias terão de ser mantidas, de ser fomentadas na sala de 

aula, de se tornarem rotinas, como se de prolongamentos da própria aula se 

tratassem. Sem estas, a aula não seria a mesma e o desenvolvimento dos 

alunos estaria comprometido. 

 

4.1.3.8 Na procura da criação e manutenção de rotinas 

 

A criação e manutenção de rotinas foi algo que desde o início se tornaram 

uma preocupação, pois só com estes aspetos assegurados poderia ser capaz 

de transmitir todos os conteúdos nas diferentes modalidades, caso, contrário, 

nunca conseguiria que os alunos obtivessem um bom nível de desempenho. 

“No que respeita à operacionalização, aproveitei esta aula para continuar a 

incutir rotinas nos alunos, de forma a melhorar o clima de aprendizagem no 

espaço de aula, rotinas estas que terão de ser cumpridas no decorrer do ano 

letivo. Estabelecer a regra de um apito para pararem na posição onde 

estão e ouvirem a informação transmitida, ou dois apitos para se 

deslocarem rapidamente para perto professor, ajuda na gestão do tempo 

de aula e, consequentemente, aumenta o tempo potencial de 

aprendizagem dos alunos. Comportamentos desviantes como chutar a bola 

para a baliza quando não era pedido e não ouvir a transmissão de informação 

por estarem desatentos, foram alvo de posterior realização de extensões de 

braços por parte de toda a turma. Este reforço negativo serviu para continuar a 

exercitar a força superior no parâmetro da condição física. (…) Na arrumação 

do material, algo que só me apercebi na sua execução, o número de alunos 

pedido (5) foi insuficiente, pois tratava-se de um espaço muito amplo e uma 

quantidade de material considerável. Assim, terei de adaptar o número de 

alunos para a tarefa, consoante o espaço e a quantidade de material utilizado.” 

(Reflexão aula nº 16 e 17) 
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A envolvência dos alunos nas tarefas propostas, a manutenção de rotinas 

como algo que se torna bastante benéfico na dinâmica da própria aula: “o 

comportamento dos alunos foi uma agradável surpresa. Apresentaram-se 

atentos, disciplinados e empenhados na correta realização dos exercícios 

propostos. Trata-se assim de uma resposta que o processo de ensino-

aprendizagem me dá, isto é, as rotinas começam a ser adquiridas, tornando a 

aula num ambiente propício para uma boa aprendizagem. Terei de continuar a 

incidir nestes aspetos, ambicionando que a turma possua este comportamento 

em todas as aulas.” (Reflexão aula nº 21) 

“O bom comportamento dos alunos é algo que já começa a tornar-se hábito, 

resultado da continuidade da criação de rotinas e da identificação daqueles que 

demonstravam comportamentos disruptivos, incidindo nestes para aumentarem 

o interesse e a motivação pela prática desportiva. Exemplo disso são dois 

alunos que por vezes iam possuindo comportamentos impróprios à execução 

dos diferentes exercícios e que, nestas duas últimas sessões, têm sido os que 

demonstram mais interesse, empenho e dedicação, sendo mesmo os que 

melhor cumprem os objetivos dos exercícios. Não é necessário colocar os 

alunos de lado apenas porque possuem maus hábitos, mas sim tentar 

compreender o porquê de tais ocorrências e conseguir motivá-los, 

ajudando-os, incentivando-os e enaltecendo as suas ações positivas 

perante a turma.” (Reflexão aula nº 22 e 23) 

“A realização do grito de turma no final da aula já se tornou um hábito 

adquirido, o que me leva a refletir que a turma está no bom caminho na criação 

de rotinas.” (Reflexão aula nº 27) 

 

 “Ao nível do cumprimento de rotinas, a turma apresenta um comportamento 

bastante satisfatório, pelo que o processo está num bom caminho.” (Reflexão 

aula nº 37 e 38)  

 

O difícil reinício após período de férias: “ (…) pelo facto de ser o primeiro dia 

de aulas após uma pausa de duas semanas para férias escolares, em que os 

alunos certamente haviam perdido algumas rotinas, bem como pelas condições 
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espaciais não serem as mais adequadas, previa-se uma aula de difícil 

transmissão de conteúdos. (…) “Para a sua transição não ser tão demorada do 

ponto de vista de início da segunda atividade, decidi começar pelo grupo 

menos evoluído para que este, após explicação da tarefa seguinte, pudesse 

visualizar o restante grupo a realizar corretamente a tarefa que lhes seria 

exigida de seguida. Esta estratégia foi bem conseguida, uma vez que os 

elementos do primeiro grupo, perceberam o objetivo do segundo exercício. 

(Reflexão aula nº 83) 

Os períodos de férias letivas assumiram-se, desde o início do 2º 

período como um enorme obstáculo para a manutenção de rotinas 

impostas na aula. Parecia que grande parte dos alunos já as havia 

perdido, pois não as colocava em prática. Assim, uma vez mais, senti 

necessidade de adotar uma postura mais rígida nestas aulas para que o 

bom clima de aprendizagem voltasse a imperar nas aulas de EF. 

Deste modo, fica evidente a necessidade de uma constante adaptação que o 

professor deve conseguir realizar ao longo de todo o ano letivo. O processo 

não é estanque nem acabado, possui pontos altos e pontos baixos, 

caberá ao professor potenciar estes pontos altos e elevar os baixos, caso 

contrário, as rotinas acabarão por perder-se ao longo das aulas. 

 

 A verificação desta premissa: “a manutenção de rotinas continua a ser um 

aspeto a ter em consideração, uma vez que alguns elementos da turma vinham 

evidenciando um comportamento bastante perturbador nas aulas. No entanto, 

nesta sessão o mesmo não se verificou, pelo que o normal clima de 

aprendizagem começa a ser restabelecido.” (Reflexão aula nº 87 e 88) 

 

4.1.3.9 Na procura de decisões de ajustamento 

 

Uma das grandes qualidades que o facto de ser treinador de futebol me 

possibilitou é a de estar preparado para ajustar em função dos 

constrangimentos surgidos no momento. O ter que reagir no aqui e no agora 

possibilitou-me encarar esta potencialidade com vigor, com a certeza de que 
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tudo farei para que os meus alunos nunca saíssem prejudicados devido às 

vicissitudes que se nos deparavam. Todo o processo de ensino-aprendizagem 

teve de possuir uma lógica, uma congruência comum, sendo que, várias vezes, 

senti-me obrigado a ter que ajustar o que havia planeado.  

 

 O «estranho» caso da abordagem da modalidade de Futebol. 

No início do ano letivo senti uma enorme dificuldade em lecionar a 

modalidade de Futebol. Sendo eu treinador, esta dificuldade não deveria 

surgir. No entanto, esta condição pressupõe possuir características que se 

transferem para a escola, mas igualmente outras, que possuem pouca 

transferência. No treino, os jogadores estão por gosto (salvo raras 

exceções), querem aprender sempre mais e autossuperar-se. Na escola, 

mais propriamente em EF, grande parte dos alunos está por obrigação, e 

dos restantes, nem todos gostam de todas as modalidades abordadas. 

Este aspeto fez com que, ao lecionar aulas de Futebol, tivesse que 

adaptar-me, ajustar em função do que são as potencialidades, as 

necessidades dos alunos. Não poderia ver as aulas como se de um treino 

se deparasse, os exercícios não podiam ser tão complexos. Assim, senti 

necessidade de refletir permanentemente, essencialmente ao nível da 

planificação das aulas, mas igualmente, na minha postura, na medida em 

que não poderia ser tão exigente como em treino. Foi uma difícil 

adaptação, mas que com o tempo consegui alcançá-la. 

“Esta aula necessita de uma reflexão de modo a ser possível uma posterior 

correção de alguns aspetos relevantes na prática pedagógica. Assim, as 

condições climatéricas adversas foram um fator influenciador no planeamento e 

na dinâmica organizativa da aula pois, realizar avaliação diagnóstica de Futebol 

a 24 alunos em 1/3 de pavilhão, conseguindo que estes estivessem o mínimo 

de tempo fora da tarefa, assumia-se desde logo como uma função bastante 

difícil. Esta situação repercutiu-se na própria análise ao desempenho dos 

alunos nos exercícios propostos. (…) Penso que de uma forma geral a aula foi 

bem concebida, apenas com alguns problemas a nível disciplinar em 

determinadas situações devido à desmotivação dos alunos que se 
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encontravam a realizar relação com bola, contudo, estes foram sempre 

incentivados à prática para a melhoria das suas habilidades. Devo ter sempre 

presentes estes aspetos pois, em várias aulas terei de me confrontar com o 

problema das condições climatéricas adversas, impossibilitando a realização 

da aula em espaços exteriores.” (Reflexão aula nº 10 e 11) 

 

“No entanto, esta aula fez-me chegar à conclusão de que grande parte dos 

alunos não conseguirá evoluir para um jogo de 3x2 [em Futebol], necessitando 

ainda de maior exercitação no 2x2. Foi este aspeto que me fez abdicar da 

realização do 3x2, na mesma aula, optando por exercitar apenas o 2x2.” 

(Reflexão aula nº 27) 

 “Devido às condições climatéricas adversas dos últimos dias, o espaço 

Exterior 2 não estava em condições para a prática desportiva, pelo que tive de 

lecionar a aula no pavilhão, mais propriamente em 1/3 de campo e, 

consequentemente, a sua organização teve que sofrer alguns reajustes, 

essencialmente, no jogo de 3x3. Assim, nos restantes exercícios, manteve-se a 

organização, tendo que diminuir apenas as dimensões dos campos onde iriam 

ser realizadas as tarefas. No jogo 3x3, a solução passou por ser criar duas 

estações de trabalho, uma na periferia do espaço de aula em que os alunos, 

dispostos em duas colunas, frente a frente, realizavam exercícios analíticos de 

passe picado e de peito, deslocando-se posteriormente para o final da coluna 

contrária. A outra estação seria no corredor central do espaço de aula, onde os 

alunos realizavam jogos de 3x3, nos dois campos predefinidos. A rotação seria 

realizada de 4 em 4 minutos, com o objetivo de não tornar a primeira estação 

muito desmotivante.” (Reflexão aula nº 45) 

“Devido às condições climatéricas adversas dos últimos dias, o piso do 

pavilhão desportivo encontrava-se em mau estado para a prática desportiva, 

pelo que esta aula não foi lecionada como previsto. Em alternativa, a mesma 

foi realizada na Biblioteca, aproveitando o tempo útil para a inscrição dos 

alunos no Corta-Mato escolar e para tecer algumas considerações sobre o 

teste escrito, a realizar na data de 14 de dezembro. Assim, foram esclarecidas 

algumas dúvidas aos alunos, bem como uma revisão dos conteúdos 
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abordados, para posterior estudo de modo a prepará-los o melhor possível 

para o momento da avaliação.” (Reflexão aula nº 36) 

Todos estes constrangimentos necessitam de ser equacionados e 

resolvidos no momento, pelo que ao professor é constantemente exigida 

a capacidade de adaptação e readaptação. 

 

Igualmente em Basquetebol “ (…) nos exercícios seguintes a organização 

manteve-se, no entanto, os alunos que se encontravam fora da tarefa, 

juntaram-se dois a dois, numa lateral do campo, sentados de frente um para o 

outro, e realizaram pequenos dribles com o colega, onde se pretendia que a 

bola não parasse e não saísse do controlo destes.” (Reflexão aula nº 48) 

“ (…) senti necessidade de adaptar a regra da equipa defensora não poder 

entrar na área restritiva, no exercício 5, onde pretendia criar condições para a 

realização do drible de progressão, bem como do lançamento na passada. 

Nestas condições de exercitação, os defesas não poderiam entrar nesta área, 

fazendo com que o grau de sucesso da equipa em posse de bola fosse 

bastante elevado quando executassem as habilidades motoras supracitadas. 

Contudo, verifiquei que, após a execução do primeiro lançamento não ter sido 

realizada com sucesso, os alunos em posse de bola possuíam várias 

oportunidades para puderem lançar ao cesto sem oposição. Esta característica 

é descontextualizada da situação real que é o jogo. Assim, adaptei esta regra, 

sendo que só seria válida para o primeiro lançamento, em que, caso o jogador 

em posse de bola não concretizasse o lançamento em cesto, a equipa 

defensora poderia entrar na mesma área, dando continuidade ao jogo. Com 

esta alteração, a turma conseguiu tirar ainda mais vantagem sobre a aplicação 

desta regra, acabando por concluir com maior sucesso o primeiro lançamento.” 

(Reflexão aula nº 72 e 73) 

 

Tendo a turma controlada, surgiam novas oportunidades, novos desafios, 

novas motivações: “a presente aula teve como principal objetivo a realização 

de um torneio de 1x1 de Badminton (…) Como apenas estavam 19 alunos 

realizar a aula, tive a iniciativa de jogar contra o elemento que não tinha par. 
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Tal opção fez com que fosse promovida a interação aluno-professor, havendo 

um maior envolvimento da minha parte com a turma.” (Reflexão aula nº 77) 

Em Ginástica, tive preocupação com a segurança dos alunos: “ (…) mantive-

me na estação do salto ao eixo no boque, com a constante preocupação de 

realizar segurança aos alunos que se encontravam a exercitar, não descurando 

a atenção aos restantes grupos. No entanto, algo evidente é a necessidade de 

alguns alunos perderem o medo na execução do mesmo salto, uma vez que 

realizam todos os critérios de êxito para uma correta realização, contudo, no 

momento de passar o boque, ficam com receio de se magoarem e travam o 

movimento.” (Reflexão aula nº 92) 

"Sabendo que o exercício de ativação geral necessitava de espaço e a 

colocação de material seria pouco segura na sua exercitação e, verificando que 

o espaço de aula ao lado estava disponível, utilizei-o para a sua realização, 

acabando por abordar o resto da aula no espaço predefinido”. (Reflexão aula nº 

93 e 94) 

É esta capacidade adaptativa que diferencia o professor que sabe conduzir 

um processo, que sabe geri-lo e dar-lhe significado. 
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As aulas mais gratificantes… 

 

“Uma característica bastante positiva desta aula foi a de que alguns 

alunos nunca haviam conseguido realizar o salto ao eixo com sucesso, 

evidenciando receio antes da sua execução. Assim, a minha preocupação 

passou por ser, não tanto a transmissão de feedbacks no que respeita à 

habilidade motora em si, mas antes o encorajamento, a exemplificação e a 

demonstração por parte de alguns dos seus colegas. Com a transmissão de 

segurança e a vontade de autossuperação, foi com um excelente agrado 

que verifiquei que estes alunos concluíram com êxito a execução deste 

salto, perdendo o receio inicial evidenciado, repetindo a sua correta 

realização nas tentativas seguintes. Os restantes colegas, através do 

batimento de palmas ao mesmo tempo que cantavam o nome destes 

alunos, criaram um excelente clima para a ultrapassagem na execução 

deste elemento. Excelente momento de cooperação, entreajuda e 

empenho para a concretização dos objetivos propostos.” (Reflexão aula nº 

67 e 68) 

Igualmente na sessão de avaliação sumativa “Sabendo que muitos alunos 

possuíam dificuldades na execução do salto ao eixo no boque (grande parte 

destes por receio), foi por este que comecei a avaliação, com o objetivo de 

prepará-los o melhor possível. [Como verificado na sessão nº 67 e 68 em que 

os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades], a atmosfera criada 

era de uma energia tão positiva, o contentamento e a felicidade destes 

alunos bem como dos seus colegas de turma era tanta, que não tive 

coragem de o quebrar para a realização da avaliação dos elementos na 

trave baixa.  

Ser professor não é apenas querer cumprir com as suas obrigações 

processuais, é ser mais, é marcar pela diferença, é ser aquele que cria 

uma presença que jamais será esquecida pelos seus alunos. É certo que 

este aspeto irá merecer adaptações ao nível da planificação, mas a minha 

alegria, o meu entusiasmo era tanto que vencia qualquer adaptação e 

transformação que terei que fazer. (…) Os mesmos alunos que no início da 
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aula disseram que não iam conseguir porque tinham receio, foram 

aqueles que não me permitiram acabar a realização desta atividade, pois 

pediram para os deixar realizar vezes sem conta. Toda a turma se envolveu 

neste processo e eu deixei-me guiar por eles, pois são eles os próprios agentes 

de ensino.  

Terminado este grande momento de partilha de sensações, foi quando 

aqueles alunos me disseram que tinham medo mas que confiaram em mim, na 

segurança que me encontrava a realizar e, assim sabiam que iam conseguir 

ultrapassar as suas dificuldades. 

Isto sim é ser Professor, no verdadeiro sentido que a atividade evoca. 

Sem dúvida, a aula mais gratificante que alguma vez lecionei!” (Reflexão 

aula nº 93 e 94) 

 

Todas estas preocupações obteriam poucos resultados, se eu não 

possuísse igualmente como princípio o aprimoramento da qualidade da minha 

instrução.  
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4.1.4 A gestão com vista à otimização da qualidade de instrução 

 

Nesta temática irei reportar-me aos modelos instrucionais prevalecentes no 

ensino do Desporto, bem como ao estudo de investigação-ação, realizado no 

âmbito do EP. 

Verificando o sucedido nas aulas: “assim, a opção de os manter nas 

posições e ouvirem a informação transmitida na troca de exercício ou de 

condicionante, assumia-se como uma grande vantagem para diminuir ao 

máximo o tempo de transição entre os exercícios. Contudo, para que tal 

aconteça torna-se necessário ter a turma sempre dentro do campo de visão, 

garantindo que todos ouvem a informação e que não existam dúvidas.” 

(Reflexão aula nº 22 e 23) 

“Devido a serem conteúdos novos, procedeu-se à demonstração, ajudando 

os alunos a perceberem o que se pretendia na tarefa proposta.” (Reflexão aula 

nº 30) 

“No que respeita à operacionalização da aula, foi adotada uma nova 

estratégia no sentido de aumentar o tempo de empenhamento motor dos 

alunos onde, ao invés da junção da turma para posterior explicação das tarefas 

seguintes, esta foi realizada separadamente em cada grupo, enquanto os 

restantes continuavam em exercitação. A mesma estratégia evidenciou 

bastantes melhorias na gestão da aula onde, o próprio esclarecimento de 

dúvidas por parte de alguns alunos, não interferia com a execução dos seus 

colegas. No entanto, esta estratégia não poderá ser usada como regra, 

dependerá de vários fatores como a organização do exercício, a sua maior ou 

menor dificuldade, a familiarização da turma com o que está a ser pedido, entre 

outros.” (Reflexão aula nº 49 e 50)  

Desde o início do ano letivo procurei adotar algumas técnicas de instrução 

que pudessem contribui para que os momentos de transmissão de informação 

e a sua aplicação prática fossem o mais eficaz possível. Para tal, tornou-se 

importante a necessidade de adaptar a linguagem ao escalão etário dos alunos 

da turma, devendo esta ser o mais simples possível, tendo sempre em 

consideração a terminologia específica da modalidade, a centralização no 
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essencial evitando uma perda de coerência no processo. Assim, a transmissão 

de feedbacks relativos aos critérios de êxito para a execução de uma 

determinada habilidade, foram distribuídos pelas diferentes aulas da sua 

lecionação, para que se pudesse ir aumentando a complexidade conforme a 

evolução dos alunos. Não faria sentido se na primeira aula de 

introdução/exercitação de uma habilidade, me preocupasse em corrigir todos 

os aspetos críticos. O recurso a demonstrações foi uma constante, pois a 

imagem visual no processamento de informação dos alunos é 

extremamente vantajosa. Estas demonstrações foram realizadas por mim 

ou por alunos que executavam com sucesso o pretendido, tornando-se 

estes nos próprios agentes de ensino. 

No entanto, Arnold (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 71) acrescenta que 

“um dos aspetos que os professores devem ter em consideração na otimização 

da comunicação é o nível de atenção que o aluno apresenta. Quando um aluno 

é confrontado com uma tarefa motora, é estimulado por um conjunto vasto e 

variado de estímulos. A quantidade de informação contida nos estímulos é 

geralmente superior à que o praticante pode efetivamente tratar.” 

Posto isto, surgia a necessidade de tomar opções, de me guiar por modelos 

de instrução. 
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Mas, quais os Modelos Instrucionais prevalecentes no ensino do 

Desporto?  

 

São vários os modelos instrucionais, no entanto, será dada relevância 

apenas a três destes por possuírem características completamente diferentes. 

Neste ponto irei aprofundar os modelos de ensino prevalecentes, 

nomeadamente o Modelo de Instrução Direta (MID), Modelo Desenvolvimental 

(MD), o Modelo de Educação Desportiva (MED), sendo que este último não foi 

por mim aplicado, no sentido de estabelecer comparações com os meus 

colegas de núcleo de estágio, na abordagem da modalidade de Badminton. 

Metzler (2000) afirma que “um modelo de Instrução fornece um plano global 

de ação e uma abordagem coerente para se ensinar e aprender.” 

No entanto, Rink (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 46) afirma que “não há 

nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino no desporto. Entre modelos de instrução mais centrados na 

direção do agente de ensino e modelos que concedem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos praticantes, há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitação da 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva.” 

Um modelo de instrução adequado leva a que o professor tenha em 

consideração todos os fatores mencionados, não menosprezando o conteúdo 

em causa, antes de tomar a decisão de como instruir os seus alunos numa 

determinada unidade. Portanto, a instrução baseada em modelos de instrução 

tem como centro organizador a escolha do modelo adequado para lecionar um 

conteúdo e permite que a aprendizagem seja equacionada como um plano 

coerente, que tem em conta os fatores que influenciam a aprendizagem. 
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4.1.4.1 Modelo de Instrução Direta 

 

“O MID foi o modelo prevalecente no ensino da EF durante largos anos). 

Baumann (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 47) afirma que este modelo teve 

três designações distintas (instrução explícita, ensino ativo e instrução dirigida 

pelo professor) até Rosenshine (1979) o ter designado Instrução Direta.” 

O MID distingue-se dos restantes modelos pois centra o professor na 

tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem. Assim, todo o envolvimento dos alunos na sala de aula, bem 

como todas as ações a serem executadas estão prescritas pelo professor. “O 

professor realiza todo o controlo e administração da aula, determinando 

explicitamente as regras e as rotinas de gestão dos alunos, de maneira a obter 

a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 

48) 

“O MID constitui um modelo que se impõe pela sua operância em contextos 

transversais de prática desportiva, recorrentemente utilizado no contexto do 

ensino da EF. Neste modelo são privilegiadas estratégias instrucionais de 

caráter explícito e formal, em que a monitorização e o controlo estreito das 

atividades dos praticantes é a nota dominante.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 

39) 

É determinante que os alunos obtenham um elevado sentido de 

responsabilidade e compromisso com as tarefas de aprendizagem, 

contribuindo para tal a indicação de critérios de êxito na consecução das 

mesmas. 

Rosenshine (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 48) indica um conjunto de 

decisões didáticas que um professor tem que ter em conta na aplicação deste 

modelo, nomeadamente, “a estruturação das situações de aprendizagem 

meticulosa e pormenorizadamente, as progressões de ensino em pequenos 

passos, a indicação do critério de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos 

(limite mínimo aceitável de 80% na passagem de um nível mais exigente de 

prática), a instrução com cariz descritivo e prescritivo com explicações 
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detalhadas e a avaliação e correção dos estudantes particularmente nas fases 

iniciais de aprendizagem.” 

O mesmo autor identifica seis passos numa aula organizada segundo o MID, 

sendo estes a revisão da matéria previamente aprendida, a apresentação de 

nova habilidade ou conteúdo geral, a prática inicial da habilidade, os feedbacks 

e correções, a prática autónoma e a revisão periódica. 

“A revisão da matéria previamente aprendida deve ser o primeiro passo de 

uma aula em que se utiliza o MID. Esta tem como objetivos primordiais verificar 

o que os alunos retiveram ou compreenderam da aula anterior; permitir que o 

aluno recorde a matéria lecionada anteriormente para que possa estabelecer 

uma relação entre o que aprendeu e o que irá aprender de novo, bem como 

motivar os alunos para as tarefas que se seguem, através do estabelecimento 

de um clima favorável à aprendizagem.” (Graça & Mesquita 2009, p. 48) 

Vickers (cit. por Graça & Mesquita 2009, p. 49) defende que “o verdadeiro 

significado da matéria de ensino em referência à sua valência pedagógica 

emerge da tríade «antigo-atual-novo», dando portanto importância a este 

momento da tarefa (o atual) para preparar para a aprendizagem (o novo).” 

Metzler (2000) acrescenta que, “no momento de apresentação da nova 

habilidade ou conteúdo geral, o professor explica a nova habilidade, 

demonstrando-a por partes. A apresentação da tarefa dá aos alunos uma 

descrição verbal e/ou visual do conteúdo e do modo como deve ser executado. 

A descrição a ser transmitida fornece aos alunos uma ideia de como a tarefa é 

executada corretamente, ideia essa que deve ser ajustada à sua idade/nível de 

proficiência cognitiva e motora.” 

Rink (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 49) refere que “esta fase, para 

além de esclarecer o aluno acerca do significado e da importância do que vai 

ser aprendido e dos objetivos a alcançar, serve também para explicitar a 

organização da prática, nomeadamente na formação de grupos, na gestão de 

espaços, equipamentos e tempo de prática planeado.” 

“A prática inicial da habilidade consiste num segmento de prática altamente 

estruturada, durante o qual os alunos dão os passos iniciais na busca da 

proficiência”. (Metzler, 2000) Esta tarefa deve continuar até que os alunos 
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atinjam um sucesso de 80%. O professor deve, para isso, monitorizar 

constantemente a atividade dos alunos, emitindo feedbacks, 

predominantemente corretivos, e decidir o tempo de prática e/ou número de 

repetições.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 49) 

Os mesmos autores acrescentam que “dado que o professor monitoriza 

sistematicamente a atividade dos alunos, colocando desafios realistas, a taxa 

de sucesso é incrementada, sendo este o indicador que orienta o professor na 

transição para uma nova tarefa.” 

“Os feedbacks e as correções podem ser feitos pelo professor durante a 

tarefa inicial ou entre cada tarefa que compõe a progressão planeada. O 

professor pode optar por explicar de novo a habilidade em questão ou aspetos 

dela, assim como repetir as tarefas iniciais para assegurar a aprendizagem e 

certificar-se que os alunos estão prontos para progredir na habilidade.” 

(Metzler, 2000) 

“Apesar de ser o professor a maior fonte de emissão de informação, 

dirigindo e monitorizando as questões e respostas dos alunos, isso não 

significa que os alunos não possam colocar questões. Ainda assim, é o 

professor que determina o momento para o fazer.” (Graça e Mesquita, 2009, 

p.50) 

Os mesmos autores referem que “devem privilegiar-se os feedbacks 

positivos e corretivos, por proporcionarem um reforço das respostas motoras 

corretas e motivarem o aluno para a execução efetiva da tarefa. O reforço visa 

ainda o incremento da atenção, do esforço ou da persistência da tarefa.” 

O MID tem mostrado ser um modelo vantajoso quando a aprendizagem 

passo a passo é possível, como é o caso da aprendizagem de habilidades 

desportivas num contexto fechado, através de progressões pedagógicas. 

Rosenshine & Stevens (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 51) defendem que 

“a eficácia deste modelo é ainda maior quando aplicado em contextos de 

aprendizagem com alunos mais novos e ritmo de aprendizagem lento.” 

No entanto, este modelo revelou algumas limitações por não se ajustar a 

todas as matérias nem permitir que alunos de desempenho distinto obtenham 

os mesmos resultados. Housner (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 51) 
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acrescenta que o MID não é um modelo eficaz na aprendizagem de conteúdos 

que exigem sentido inovador do foro da intuição, da criatividade e da 

descoberta.”  

 

4.1.4.2 Modelo Desenvolvimental 

 

“O MD de Rink (1996) assenta no postulado de que um bom 

desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem, porquanto não é 

possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer no risco de 

nada aprender (…) O MD decorre da assunção de que a matéria de ensino 

exige um tratamento didático, materializado na manipulação da complexidade 

das situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 51) 

McGrown (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 51) acrescenta que “este 

modelo inspira-se no MID e subentende que a prática, por si só, não 

proporciona aprendizagens consistentes e duradouras. Deve referenciar-se às 

aquisições finais desejadas, integrando os ingredientes necessários para a 

ocorrência de sucesso, em função da capacidade de resposta dos praticantes”. 

Famose (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 52) afirma que “o ajustamento 

da dificuldade das tarefas ao nível do desempenho dos praticantes pressupõe 

o entendimento deste conceito e, sobretudo, a capacidade de considerar as 

particularidades de cada sujeito, sem deixar de ter em linha de conta a fase de 

formação desportiva em que se encontra. Riera et al. acrescentam que a 

ajustabilidade das condições de prática é conseguida mais pela modificação 

das características da tarefa do que, propriamente, dos comportamentos 

manifestados. Assim, para favorecer a aprendizagem, é indispensável que o 

praticante seja confrontado com um problema a resolver, mas que a solução, e 

acima de tudo as condições para a sua efetivação, estejam ao seu alcance.” 

Bento (1987) afirma que “há que conhecer a «zona de desenvolvimento 

atual» e a «zona do próximo desenvolvimento» para que a passagem de uma 

para outra através de tarefas de complexidade crescente seja possível de se 

concretizar. Estas tarefas devem adequar-se à capacidade de resposta dos 
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praticantes uma vez que a prática de tarefas demasiado fáceis ou difíceis não 

facilita a progressão na aprendizagem.” 

“O MD assenta numa tríade de progressão-refinamento-aplicação. O 

professor facilita a aprendizagem se estabelecer prioridades nos conteúdos a 

abordar e os estruturar, assegurando uma lógica de sequenciação 

(progressão), se procurar o seu aperfeiçoamento através da exercitação e 

consolidação (refinamento) e se criar oportunidades para a utilização do 

conteúdo lecionado em condições inabituais ou de exigência de rendimento 

(aplicação).” (Rink, 1993) 

A mesma autora afirma que “existe a necessidade de o ensino ser 

estruturado de forma progressiva, na medida em que facilita ao praticante a 

passagem do nível de desempenho atual para outro mais avançado. A 

manipulação da complexidade das tarefas é sustentada pela estruturação de 

progressões, devendo estas obedecer à organização dos conteúdos, baseada 

na passagem do simples para o complexo, do fácil para o difícil e do conhecido 

para o desconhecido.” 

“A realização de progressões permite interferir no grau de complexidade das 

tarefas, tornando a aprendizagem gradual e sistemática.” (Rink, 1993; Vickers, 

1990) Assim, o estabelecimento de relações entre o que foi aprendido e o que 

irá ser adquirido é essencial.  

“Construir uma progressão implica o estabelecimento de uma sequência 

lógica de organização de tarefas motoras, através do estabelecimento de 

relações de conteúdo, objetivos e nível de desempenho dos praticantes.” 

(Graça & Mesquita, 2009, p. 53) 
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Vickers (1990) critica a utilização da articulação vertical como sendo a 

referência da progressão na aprendizagem, “a articulação vertical, isto é da 

base para o topo, consiste na adição de elementos no sentido de alcançar o 

objetivo proposto. A autora perspetiva que a aquisição de uma habilidade não 

se resume a um somatório de elementos. A aprendizagem de uma habilidade 

implica não somente uma articulação vertical (tarefas com nível de dificuldade 

distinto), como uma articulação horizontal (tarefas com níveis de dificuldade 

semelhantes), perspetivando assim um efeito em hélice (conforme figura 2), 

sendo esta uma analogia ao dinamismo que deve caracterizar a progressão.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conceito de progressão. (Graça & Mesquita, 2009, p. 54) 

 

Rink (1993) acrescenta que “entre o requisitos a ter em conta na 

determinação da progressão, destacam-se a extensão, que significa o volume 

(a dimensão do conteúdo), a profundidade (o nível de pormenor e 

especificidade dos conteúdos), a sequência (elo de ligação entre conteúdos) e 

a ênfase (distinção do que deve ser realçado em cada momento em relação ao 

conteúdo de treino).” 

Na estruturação das tarefas que permitem a concretização de uma 

progressão, Mesquita (1997) propõe algumas premissas que devem ser tidas 

em conta, sendo que “as progressões não devem ser extensas, devem formar 

unidades de matéria e serem construídas em referência ao contexto de 

aplicabilidade.” 

Adquiridos os conceitos e competências básicos na habilidade em causa, 

exige-se o refinamento, ou seja, um aperfeiçoamento da habilidade.  

Rink (1993) considera o refinamento como “um movimento fulcral do 

processo de estruturação e condução do ensino, centra-se na definição dos 
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elementos de execução motora e do seu uso estratégico. (…) Define-se como 

sendo o afinamento de determinadas componentes críticas tanto do foro 

percetivo-decisional como motor, que, dada a sua complexidade, exigem um 

trabalho mais refinado.” 

Siedentop (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 56) afirma que “a aplicação 

do refinamento no processo de instrução pode ser conseguida através da 

identificação de palavras-chave, utilizadas pelo professor durante a 

apresentação das tarefas, assim como pela emissão de feedbacks durante a 

prática motora.” 

Os mesmos autores referem que “vários estudos de natureza experimental 

revelam a importância do refinamento na estruturação e operacionalização das 

tarefas motoras (Masser, 1990 a,b; Pellet & Harrison, 1995 a,b; French et al., 

1996 a,b).” Estes estudos sustentam que “a utilização de progressões, por si 

só, não origina efeitos positivos nos ganhos das aprendizagens (French et al., 

1991), sendo este efeito atingido pelo refinamento em conjunto com as 

exigências das tarefas, e que o recurso a refinamentos tem um efeito positivo 

nas aquisições finais, tanto a curto como a longo prazo (Masser, 1987, 1990b), 

o que se deve à qualidade da informação que é transmitida nas palavras-chave 

utilizadas na apresentação das tarefas e nos feedbacks.” 

 A aplicação é o terceiro elemento que completa a tríade envolvida no MD. 

“Consiste na realização de tarefas de competição e de autoavaliação 

criteriosamente selecionadas.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 57) 

Os mesmos autores acrescentam que “a estabilização do objetivo da tarefa 

é alcançada pelo confronto entre o objetivo apontado e a interpretação pessoal 

do praticante, e a responsabilização é indicação de critérios de êxito que, sem 

deixarem de conferir espaço de autonomia ao praticante, especificam as 

componentes críticas de realização.” 

Neste contexto, é importante a distinção entre habilidades abertas e 

fechadas. Para tal, Pawels & Vanhille (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 57) 

evidenciam que “uma habilidade fechada é utilizada para dar resposta a 

situações de envolvimento estável, em condições pontuais e estereotipadas, 

como acontece com o salto em altura no Atletismo. Uma habilidade aberta, 
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como é o exemplo do lançamento na passada em Basquetebol, é utilizada num 

contexto variável, sujeito a imensas interferências de fatores exteriores, dando 

um papel essencial à capacidade percetiva e à tomada de decisão.” 

As diferenças que existem entre os dois tipos de habilidades levam a uma 

organização do processo de ensino distinta. Em qualquer caso, a 

aprendizagem de uma habilidade deve possibilitar, numa fase precoce, o 

acentuar da realização dos movimentos, o que se consegue com recurso a 

tarefas que não contêm os constrangimentos das condições finais de 

aplicação. Segundo (Graça & Mesquita 2009, p. 58) “o perigo está, quando 

estas situações se prolongam durante demasiado tempo. Ou seja, a prática de 

habilidades abertas em contextos fechados deve ser limitada.” 

Rink (1993) refere que “o uso da aplicação, através de uma situação 

competitiva, permite que o aluno usufrua da habilidade aprendida para o 

cumprimento do objetivo externo: marcar pontos. O aluno deixa de estar 

centrado na execução para se situar no resultado da ação. Este tipo de 

situações fomenta o sentido de responsabilização, uma vez que o aluno tem 

que “prestar contas” na realização das tarefas.” 

Lund (cit. por Graça & Mesquita 2009, p. 58) verificou que “o recurso a 

situações de competição, o reconhecimento público e a atribuição de 

bonificação constituem estratégias essenciais para manter o aluno ativamente 

empenhado e com um comportamento semelhante ao verificado em condições 

formais de responsabilização.” 

 

4.1.4.3 Modelo de Educação Desportiva 

 

O MED proposto por Siedentop (1987) “vai ao encontro da necessidade de 

conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens.” (Graça & Mesquita, 2009, 

p. 59). O potencial educativo está presente de uma forma lúdica na 

“democratização e humanização do Desporto, de forma a evitar problemas 

associados a uma cultura desportiva enviesada, tais como o elitismo, a 

iniquiedade e a trapaça.” (Curnow & Macdonald cit. por Graça & Mesquita, 

2009, p. 59) 
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Para se trabalhar com este modelo, tem de ser ter em conta três eixos 

fundamentais: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do 

entusiasmo pelo desporto, “sendo o seu propósito formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 59) 

Ser desportivamente competente implica dominar as habilidades de forma a 

poder participar na competição de um modo satisfatório, conhecendo, 

compreendendo e adotando um comportamento apropriado ao nível de prática 

onde se insere. (adaptado de Graça & Mesquita, 2009, p. 59) 

Ser desportivamente culto significa que conhece e valoriza as tradições e os 

rituais associados ao desporto e que distingue a boa da má prática desportiva. 

Uma pessoa desportivamente culta é simultaneamente um melhor participante 

e um melhor espectador ou fã. (adaptado de Graça & Mesquita, 2009, p. 59) 

Uma pessoa desportivamente entusiasta é atraída pela prática do desporto, 

sendo promotora da qualidade e defensora da autenticidade da prática 

desportiva. (adaptado de Graça & Mesquita, 2009, p. 59) 

“A sua aplicação é extensível a todas as atividades desportivas realizáveis 

na aula de EF, isto é, tanto a jogos individuais (como por exemplo a ginástica e 

atletismo) como a jogos coletivos (futebol, voleibol, entre outros). Sendo assim, 

Graça & Mesquita (2009) sugerem que estas atividades devem ser organizadas 

por equipa, em que todos os alunos colaborem e o resultado final seja 

contributo de todos. Isto faz com que as diferenças individuais sejam 

minimizadas, potenciando-se a participação ativa e deliberada de todos os 

alunos nas tarefas de organização e de aprendizagem.” 

Segundo Siedentop (1998, p. 264), “o MED tem em vista a concretização 

dos seguintes objetivos de aprendizagem: desenvolver habilidades e aptidão 

física específicas da modalidade, apreciar e ser capaz de executar um jogo 

tático, participar num nível apropriado à sua habilidade e experiência, partilhar 

responsabilidades no planeamento e administração da experiência desportiva, 

assumir liderança responsável no contexto desportivo, trabalhar eficazmente 

dentro da equipa para atingir objetivos comuns, apreciar os rituais que dão aos 

diversos desportos os seus significados particulares, desenvolver a capacidade 
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de tomar decisões racionais acerca dos problemas desportivos, desenvolver e 

aplicar conhecimentos sobre a arbitragem e treino, bem como envolver-se 

voluntariamente no desporto fora da escola.” 

No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, 

a festividade e os eventos culminantes (conforme a Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Características do MED. (Graça & Mesquita, 2009, p. 61) 

 

“As épocas desportivas apresentam-se como uma forma de substituir as 

unidades didáticas de curta duração. Desenrolam-se, pelo menos, por um 

período de vinte aulas (Jones & Ward, 1998), contrariando a falta de tempo 

para a consolidação das aprendizagens existente em currículos salpicados de 

múltiplas atividades de reduzida duração e de efeitos improváveis.” (Graça & 

Mesquita, 2009, p. 61) 

A organização de uma época desportiva permite que o aluno contacte com 

uma maior diversidade de atividades, dando-lhe mais informação e indo mais 

facilmente de encontro às suas preferências. Isto contribui para uma maior 

probabilidade de vir a incluir uma atividade desportiva nos seus hábitos de vida. 

“A filiação promove a integração, nomeadamente pela formação de equipas. 

Na época desportiva construída existe um conjunto de papéis diversos a 

desempenhar (jogadores, árbitros, jornalistas, dirigentes, entre outros.), o que 

promove o sentimento de pertença ao grupo.” (Graça & Mesquita, 2009, p. 61) 

“O MED é aliás um modelo que visa diminuir a exclusão, lutando pela 

harmonização da competição com a inclusão ao equilibrar a oportunidade de 

participação e por evitar que a participação se reduza ao desempenho de 
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papéis menores por parte dos alunos menos dotados (Hastie, 1998). Por isso, 

na formação de grupos deve-se, não só assegurar o equilíbrio entre as 

equipas, como também o desenvolvimento das relações interpessoais de 

cooperação e entreajuda.” (Siedentop, cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 62). 

Os mesmos autores referem que “a competição formal inicia-se pela 

constituição de equipas equilibradas e promotoras da igualdade de 

oportunidades. A época desportiva é definida por um calendário de 

competições, intercalado com sessões práticas de preparação para a 

competição.” Os torneios são adaptados às exigências e aos conteúdos a 

lecionar.  

Com vista a valorizar a competição, são realizados registos de resultados, 

comportamentos ou estatísticas individuais que servem como forma de 

informar cada praticante da sua prestação. 

“O evento culminante pretende identificar que indivíduos ou que equipas 

demonstraram melhor desempenho durante a época desportiva. Tal como a 

final de um desporto é um evento de particular importância e vivido de forma 

entusiástica, assim deve ser vivenciado o evento culminante da época 

desportiva. O evento culminante é ainda um fator de motivação, uma vez que 

todas as equipas querem ficar na melhor posição possível quando se aproxima 

o final da época. Este evento deve cobrir-se de grande festividade e celebrar o 

sucesso de alunos e equipas de forma memorável.” 

“A festividade assegura não só um sentimento de êxtase mas também 

acrescenta a esta experiência um elemento de importância social. As épocas 

tornam-se festivas através da utilização de elementos como nomes de equipas, 

cores, imagens, publicidade distribuída na escola sobre a época desportiva, 

entre outros.” (Siedentop cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 62) 

Os mesmos autores acrescentam que “dada a elevada autonomia conferida 

aos alunos na organização e realização das atividades no decurso das aulas, a 

aplicação do MED exige boas competências de gestão e organização por parte 

do professor, bem como a aplicação de diferentes modelos instrucionais de 

acordo com a natureza do conteúdo, o nível de prática dos alunos e os 

objetivos da aprendizagem.” 
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No entanto, “uma impreparação no MED deixará os alunos sem apoio e 

poderá transformar a aula num recreio supervisionado bem organizado, se o 

professor possuir competências de organização e gestão, dado que este 

modelo assenta num sistema de organização descentralizado e muito 

complexo (gestão dos espaços, grupos, competições, resultados, papéis).” 

 

Conhecido cada modelo, surgiu a necessidade de escolher qual iria adotar 

em cada modalidade, de modo a tornar o processo de ensino-aprendizagem o 

mais produtivo possível para todos os alunos. 

Assim, competia-me a tarefa de conceber, aplicar e modelar estratégias de 

intervenção suscetíveis de criar um clima de aprendizagem que otimizasse o 

desempenho dos alunos e proporcionasse experiências desportivas 

gratificantes para os alunos, para o desporto nas suas vidas. 

Desde o início do ano letivo que a minha preocupação assentava na 

transmissão de informação aos meus alunos, sem contudo, o realizar de forma 

direta, mas sim, questionando-os sobre qual o erro, como o corrigir. No 

entanto, também foi minha preocupação elogiar os seus comportamentos 

positivos, a sua correta execução, enfatizando o que de bem ia sendo 

realizado. Nas modalidades coletivas, optei por lecioná-las do topo para a 

base, sendo que é através do jogo (macro-contexto) que se conhece todo o 

contexto micro que nele se envolvem. São as habilidades técnicas que 

conferem primazia ao jogo. Contudo, todo o jogo é tático-técnico na medida em 

que a técnica encontra-se alicerçada na tática, no alcançar do objetivo de cada 

jogo. 

Na mesma linha de pensamento, Mesquita (2000, p. 181) acrescenta que “o 

conceito de técnica nos jogos desportivos não pode ser entendido como o meio 

mais eficiente de alcançar um objetivo, visto que a complexidade dos contextos 

de aplicação da técnica reivindica diferentes soluções motoras, de forma a 

responder às prerrogativas percetivo-decisionais. Deste modo, o treino da 

técnica nos jogos desportivos exige a presença de perturbação ambiental, ou 

seja, variabilidade, legitimada no facto de a especificidade dos cenários de 

prática interferir com a realização das habilidades técnicas, alterando a 
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dinâmica na realização dos movimentos. Obviamente que quando a 

variabilidade é introduzida, inicialmente os praticantes cometem mais erros, 

verificando-se, consequentemente, um decréscimo na performance.” 

No caso da Ginástica, tornava-se importante uma instrução mais direta pois 

trata-se de uma modalidade predominantemente técnica. Assim, a minha 

postura foi a de transmitir as informações, não descurando nunca de colocar os 

alunos a pensar sobre a sua execução, numa espécie de descoberta guiada 

por trilhos previamente definidos, em que seriam os alunos a ter que pensar 

sobre o que estavam a realizar. 
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4.1.4.4 Eficácia no processo de Instrução 

 

“Qualquer arte, quer seja o ensino, escultura, ou magistratura, tem regras, mas o 

conhecimento das regras não faz o artista. A arte emerge quando o conhecedor das 

regras aprende a aplicá-las ao caso particular. A aplicação, por seu lado, requer uma 

consciência aguda das particularidades de cada caso e de como a regra pode ser 

modificada para se ajustar ao caso, sem ser posta completamente de lado”. 

Schawb (cit. por Graça, 1991, p. 24) 

 

Resumo 

 

A temática da eficácia no processo de Instrução foi algo que, desde cedo, 

me gerou entusiasmo, na medida em que seria o processo de instrução que 

potenciaria (ou não, se não fosse o mais correto) o normal desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Uma questão que se coloca é: porquê a escolha deste tema? Qual o seu 

enquadramento? Qual a sua pertinência?  

Desde as aulas de Didática Geral do Desporto do 1º semestre do 2º Ciclo 

em Ensino da EF nos ensinos Básico e Secundário, cuja docente foi a 

Professora Doutora Paula Botelho Gomes, que este assunto me intrigava. 

Interrogava-me sobre o seguinte: sendo o tempo em comportamento motor 

apropriado (CMA) e a sua maximização que distinguem um professor eficaz, 

então quais as estratégias de instrução que melhor se adequam na 

apresentação das tarefas? Sabendo que, proporcionando um grande tempo de 

comportamento motor aos alunos, tempo este que se for gerido para a 

exercitação do que é pedido pelo professor, será um CMA e, possibilita o 

aumento da qualidade do mesmo processo, como atingir este objetivo? 

São estas as questões que pretendo dar resposta através deste estudo de 

investigação - ação, durante o qual pretendo chegar a algumas conclusões 

para transformar a minha intervenção nestes momentos. 

Assim, para a tarefa de realização de um projeto que se prende com uma 

reflexão teórica sobre um problema no contexto da prática que fosse passível 

de ser efetuada uma investigação pedagógica, realizei uma investigação 
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acerca do tema “Eficácia no processo de Instrução”, pretendendo verificar qual 

a estratégia que melhor se adequa (Explicação ou Explicação + Demonstração) 

para aumentar o tempo em CMA dos alunos nas aulas de EF. 

Para tal, optei por realizar a estratégia Explicação desde o início até ao meio 

da unidade didática de Basquetebol e Badminton, avaliando-a de seguida 

através do recurso a filmagem com uma câmara de vídeo. Posteriormente, e 

até ao final das mesmas unidades didáticas, foi usada a estratégia Explicação 

+ Demonstração, sendo avaliada através do mesmo método de registo de 

observação. 

Numa visão prospetiva da minha prática profissional, considero que nas 

modalidades estudadas, em tarefas de menor complexidade (T-C), poderei 

utilizar apenas a estratégia Explicação, uma vez que o tempo em CMA já se 

aproxima do tempo total das tarefas (71%) em ambas as modalidades.  

Contrariamente, em tarefas de maior complexidade (T+C), a utilização 

somente da estratégia Explicação, poderá não ser suficiente uma vez que a 

percentagem de tempo em CMA torna-se bastante reduzida relativamente à 

duração total das tarefas, sendo de 44,4% em Basquetebol, e 56,1% para 

Badminton. 

Posto isto, nas modalidades estudadas, a Explicação + Demonstração, 

assume-se como uma estratégia extremamente benéfica tanto nas T-C como 

nas T+C, proporcionando percentagens de CMA superiores a 75% em ambas 

as modalidades, embora nas T+C a sua expressão seja mais significativa. 
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Introdução 

 

Rodrigues (cit. por Mesquita, 1998, p. 26) considera que “no processo de 

ensino-aprendizagem no contexto das atividades desportivas, é por demais 

evidente a influência exercida por quem orienta o processo (professor ou 

treinador) no rendimento das aprendizagens.” 

A mesma autora citando Graça (1991) afirma que “as decisões tomadas por 

quem ensina interferem diretamente nas decisões de quem aprende, 

estabelecendo-se uma relação de compromisso nos comportamentos de 

ambos os intervenientes.” 

Reportemo-nos especificamente ao processo de instrução. 

 

Organização do processo de Instrução  

 

Mesquita (1998, p. 3) refere que “a investigação do ensino em EF, centrada 

na observação de comportamentos em situação real, identificou o 

comportamento de instrução do professor e o desempenho motor dos alunos 

na realização das tarefas, como duas variáveis de excelência na predição de 

um ensino eficaz.” 

Rink (cit. por Mesquita, 1998, p. 47) considera que “decorrente da 

especificidade do conteúdo, do contexto em que se situa, das condições de 

envolvimento, dos objetivos e do nível de desempenho dos alunos ou atletas, o 

professor ou treinador é confrontado com a necessidade de organizar o 

processo de instrução.” Vickers (cit. por Mesquita, 1998, p. 47) adianta que, “as 

decisões tomadas pelo professor ou treinador são sustentadas por modelos de 

instrução, os quais interagem, à luz de conceções de abordagem distintas, os 

conteúdos específicos e a organização do processo de instrução. Bento 

acrescenta que, deste modo, a organização do processo de instrução decorre 

da relação que se estabelece entre o objetivo, o conteúdo, os procedimentos 

metodológicos e as formas de organização, estando esta relação intimamente 

dependente das condições situacionais em que se aplica.” 
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Mesquita (1998, p. 38) acrescenta que “enquanto que alguns autores 

perfilham o entendimento de que a definição de objetivos constitui o elemento 

referenciador da organização do processo de instrução (Singer, 1980; Bento, 

1987 & Siedentop, 1991), outros sustentam que o conteúdo constitui o fulcro da 

organização do processo de instrução (Vickers, 1990 & Rink, 1993).” 

Siedentop (cit. por Mesquita, 1998, pp. 38-39) considera que “a «chave» da 

competência de ensino baseia-se, primeiramente, na capacidade do professor 

ou treinador estabelecer a ligação do conteúdo com a pedagogia, materializada 

na forma como estrutura o processo de instrução. Em suma, do entrelaçamento 

do conteúdo com os princípios didáticos resulta a organização do processo de 

instrução, o qual deve refletir a apropriação dos princípios didático-

metodológicos à especificidade da matéria.” 

Januário (cit. por Mesquita, 1998, p. 39) clarifica que “o processo de 

instrução remete-nos, assim, para a existência de fases distintas durante as 

quais são adotadas decisões, que, de acordo com o momento em que são 

tomadas (pré-ativas, interativas e pós-ativas), se referenciam a funções 

distintas do processo de instrução. As pré-ativas são suportadas em referência 

a determinados propósitos, sendo descritas no planeamento. As interativas são 

operacionalizadas pelo uso de estratégias de monitorização e de 

relacionamento com os alunos ou atletas; as pós-ativas são efetivadas em 

referência à avaliação da eficácia do processo de instrução.” A mesma autora 

adianta que “da forma como são tomadas as decisões pelo professor ou 

treinador, nos diferentes momentos de organização do processo de instrução, 

depende o desenrolar das atividades, a interpretação que os alunos ou atletas 

fazem dos conteúdos e, consequentemente, as respostas que selecionam.” 

Para tal, Rink (1993) destaca algumas funções no decorrer da organização e 

materialização do processo de instrução, em referência ao conteúdo a tratar, 

nomeadamente “a identificação dos objetivos a atingir, a planificação 

(esquematização e sequência) das tarefas, consentânea com os objetivos 

considerados, a apresentação eficaz das tarefas, que forneça ao aluno uma 

ideia clara sobre o que deve fazer, alicerçada na motivação necessária para o 

fazer, a organização e gestão do envolvimento de aprendizagem, de forma a 
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aumentar a motivação dos alunos para a prática das tarefas, a monitorização 

do envolvimento, de forma a proporcionar ao aluno ou atleta feedback 

relacionado com a sua performance no cumprimento das tarefas, o 

desenvolvimento do conteúdo, através da modificação da estrutura da tarefa, 

baseado na resposta motora do aluno durante a sua realização e a avaliação 

da eficácia no processo de instrução.” 

No entanto, Graça (2006, p. 169) afirma que “a capacidade instrucional não 

resulta unilateralmente da ação do professor, da qualidade intrínseca dos 

modelos de instrução, materiais e tarefas selecionados para a aula ou da 

capacidade e ação dos alunos, mas na otimização da coordenação destes 

elementos.” O mesmo autor adianta que, “no processo de instrução, os alunos 

não são elementos passivos no direcionamento ou no desenvolvimento das 

atividades de aprendizagem; trazem consigo conhecimentos, capacidades e 

disposições, expectativas e motivações que condicionam o que se pode passar 

e o que efetivamente se passa na aula, interpretam e respondem às 

intervenções e solicitações dos professores, às exigências das tarefas de um 

modo concreto que vai condicionar a ação pedagógica e a qualidade da aula. 

Os alunos são também coautores da instrução, que, em certa medida, é uma 

construção conjunta de professores e alunos, na medida em que partilham 

conhecimentos entre si, não dependem apenas de uma única fonte de 

informação, e os alunos mais experientes modelam comportamentos e 

habilidades e fornecem feedback e apoio aos colegas menos experientes.” 

Surge então a necessidade de clarificar alguns conceitos, de modo a 

enquadrar este estudo com alguma fundamentação teórica. 

 

Instrução 

 

Cohen, Kansanen, Raudenbush & Ball (cit. por Graça, 2006, p. 169), 

consideram que “o termo instrução aparece frequentemente confinado às 

instruções verbais do professor (treinador) relativas à transmissão de 

informação, às explicações, diretivas, chamadas de atenção, acompanhadas 

ou não de demonstração. Porém, numa definição mais ampla e mais 
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compreensiva, a instrução é melhor entendida, não como uma ação discreta, 

mas antes como um processo interativo entre professores (treinadores), alunos 

(atletas), ao longo do tempo, em torno de um determinado conteúdo, num 

contexto social concreto.” 

Leith (cit. por Mesquita, 1998, p. 56) afirma que “é inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

convicção da influência que exerce no desenrolar de todo o processo e nos 

resultados alcançados leva a que os especialistas cheguem a considerar que 

treinar bem é o resultado de comunicações eficientes.” 

Siedentop (1994) considera que, “o termo instrução refere-se aos 

comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor ou 

treinador para comunicar informação substantiva. Dela fazem parte todos os 

comportamentos, verbais ou não verbais (ex: explicação, demonstração, 

feedback, entre outras formas de comunicação do conteúdo que estão 

intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem).” 

Silverman (cit. por Mesquita, 1998, p. 57) adianta que “a instrução é 

usualmente mencionada como sendo a “chave” da estruturação e modificação 

das situações de aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria 

aprendizagem.” 

Rink (cit. por Serra, 2001, p. 10) enfatiza a importância da instrução, 

considerando que “a eficácia da EF resulta da capacidade do professor 

comunicar com o aluno. Podendo-se concluir que, quando os alunos não 

realizam apropriadamente a habilidade, ou a tarefa era inapropriada ou a 

apresentação da mesma não foi eficaz.” 

Siedentop (cit. por Mesquita, 1998, p. 57) acrescenta que, nas situações de 

instrução, a informação é emitida usualmente em referência a três momentos: 

antes da prática, recorrendo-se a explicações e demonstrações, durante a 

prática, através da emissão de feedbacks e após a prática, através da análise 

referenciada à prática desenvolvida.”  

Harari et al. (cit. por Arques, 2009, p.10) consideram que, através da 

comunicação verbal (exposições e explicações) e da comunicação não-verbal 
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(demonstrações) estas denominam-se como estratégias de modelação da 

informação, antes, durante e após a prática motora. Assim a eficácia do 

processo ensino-aprendizagem passa fundamentalmente por se articular com a 

capacidade de conciliar o conhecimento específico com as estratégias e 

técnicas específicas da apresentação dos conteúdos. 

Segundo Newell (cit. por Tonello, 1998) “os métodos mais populares para 

transmitir informações acerca da meta e da sequência apropriada para a ação 

são as instruções verbais e a demonstração.” 

No contexto da instrução, a apresentação das tarefas é considerada como 

fundamental e Rink (1993) afirma, a esse respeito, que “o professor deve ser 

capaz de selecionar informação significativa, organizar essa informação e 

transmiti-la ao aluno.” 

Rink (cit. por Arques, 2009, p. 37) entende por apresentação das tarefas “a 

informação transmitida pelo professor aos alunos durante a prática de atividade 

física acerca do que fazer e como fazer. Habitualmente, o conteúdo informativo 

pretende esclarecer o praticante da importância do que vai ser aprendido 

dando significado aos objetivos a alcançar e, ainda, da organização da própria 

prática, designadamente, sobre a formação dos grupos, na determinação do 

espaço, equipamentos e tempo de prática concedido.”  

Para a realização de uma apresentação eficaz concorrem várias estratégias, 

embora nenhuma se assuma como determinante. Werner & Rink (cit. por 

Mesquita, 1998, p. 60) advogam que “os professores mais eficazes são claros 

na apresentação das tarefas, recorrem a demonstrações regulares e emitem 

palavras-chave apropriadas no que se refere ao número, à qualidade e à 

validade face à especificidade do conteúdo em questão. Cutton & Landin 

afirmam que, entre as possíveis estratégias de apresentação destacam-se as 

explicações, as demonstrações e as palavras-chave, que focalizam a atenção 

do praticante no que é essencial para o cumprimento eficaz das tarefas” 

No entanto, neste estudo, desenvolveremos apenas as estratégias 

referentes ao primeiro momento de instrução (explicação e demonstração), 

sendo estas as dimensões que se pretendem estudar na apresentação das 

tarefas.  
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Explicação 

 

No que diz respeito às explicações, Leinhardt et al. (cit. por Mesquita, 1998, 

p. 60) consideram que “estas constituem o principal meio através do qual é 

comunicado o conteúdo aos alunos. Graça (1991) acrescenta que estas, 

integram o que o professor diz e a experiência que edifica para que, com base 

nisso, seja possível aos alunos construírem uma compreensão significativa de 

novos conceitos.” 

Siedentop (cit. por Graça, 2001) afirma que “a maior parte dos professores 

de EF fornecem mais informação da que os alunos podem utilizar no primeiro 

contacto com a tarefa, gastando mais tempo do que o necessário na 

apresentação da tarefa. E adianta que os professores mais experientes 

concordam que os alunos aprendem mais eficazmente quando têm acesso a 

uma boa ideia geral de como realizar e são informados dos principais aspetos 

críticos, os detalhes do desenvolvimento da tarefa deverão ser realizados 

através de uma série de tarefas de refinamento.” 

Fitts & Posner (cit. por Rosado et al., 2009) acrescentam que a explicação 

deve ser planeada para que se centre nos aspetos fundamentais do assunto a 

tratar, exigindo um conhecimento aprofundado da matéria em apreço; tratando-

se de habilidades técnicas ou táticas a ensinar, importa ser um profundo 

conhecedor das componentes críticas da realização de ações motoras 

coletivas ou individuais. Particularmente na fase inicial da aprendizagem, o 

rigor e a adequação do conteúdo informativo transmitido é decisivo para a 

focalização da atenção e para a imagem mental que o praticante constrói 

acerca dos movimentos. 

Leinhardt et al. (cit. por Mesquita, 1998, pp. 60-61) identificam cinco 

elementos necessários para se obter uma boa explicação: “identificar o novo 

através do conhecido, incidir no problema, ou seja, focalizar o cerne da 

questão, especificar as condições de realização, realçar a importância dos 

novos princípios e completar a explicação através do estabelecimento de 

ligações entre os diferentes elementos que fazem parte da informação, 

recorrendo a demonstrações.” 
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Demonstração 

 

Relativamente à demonstração, Magill (2007) coloca uma questão: “Se você 

quer instruir alguém sobre como executar uma habilidade, como deve fazer? 

Provavelmente irá começar por demonstrar a habilidade, descrever 

verbalmente o que fazer, ou usar uma combinação de ambas as abordagens. 

Mas você sabe o suficiente sobre a eficácia desses diferentes meios de 

comunicação para saber qual a preferência ou quando usar cada um ou 

ambos?” O mesmo autor afirma que, “a demonstração é, sem dúvida, o meio 

de comunicação mais comummente utilizado para transmitir informação sobre 

como executar uma habilidade.” 

Rink & Darden (cit. por Mesquita, 1998, p. 61) consideram que “a 

demonstração, em parceria com a explicação, assume no âmbito das 

atividades desportivas, um papel fundamental, na medida em que possibilita a 

visualização por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar.” Temprado 

(1997) acrescenta que “as pesquisas realizadas neste domínio revelam que a 

apresentação do modelo do movimento pretendido permite diminuir o tempo de 

prática necessário para atingir determinado nível de performance em relação à 

prática efetuada na ausência da utilização prévia desta estratégia de 

apresentação.” 

Darden (cit. por Serra, 2001, p. 16) afirma que “a demonstração é um meio 

eficaz de comunicar o caminho “correto” de realização de uma habilidade 

motora. Ao fornecermos o modelo (quase sempre o “modelo correto”) da 

habilidade desejada confiamos que os alunos são capazes de imitar ou 

reproduzir a nossa demonstração.” Rink acrescenta que “a demonstração tem 

sido reconhecida como uma estratégia fundamental para apresentação de 

informação aos alunos, mas, apesar disso, uma grande percentagem de 

tarefas motoras são apresentadas aos alunos sem o apoio de uma imagem do 

movimento.” 

Serra (2001, p. 17) completa ao elucidar que “a vantagem mais palpável das 

demonstrações é serem uma forma rápida, para, de uma forma imediata, dar 

uma imagem precisa do que queremos que o aluno realize. Mas, é também, 
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uma forma de expressão que nem sempre está ao alcance do professor, se 

considerarmos que, para se tornar válida, a execução deve ser correta, simples 

e esquemática.” Como refere Bañuelos (1992) “é muito pouco provável que o 

professor esteja capacitado para realizar uma demonstração com essas 

características em relação a todos os movimentos que vai ensinar na sua 

atividade docente. Na impossibilidade de fornecer um bom modelo, o autor 

recomenda que o professor recorra a um aluno, ou utilize uma qualquer forma 

de ajuda visual, que possa proporcionar aos seus alunos uma imagem sobre a 

execução do movimento a ensinar, sem que implique da sua parte a realização 

global do mesmo com todas as consequências.” 

Serra (2001, p. 18) refere que “a ideia geral de uma demonstração eficaz é 

aquela que permite construir do ponto de vista mental um «modelo padrão de 

referência». Esse «modelo padrão de referência» tanto serve de meio de 

representação de «como fazer», como serve de meio de «comparação» para a 

deteção de erros e respetiva correção.” 

Rink  & Werner (cit. por Mesquita, 1998, p. 61) afirmam que “em referência à 

aprendizagem das habilidades abertas, particularmente nas situações de 

aplicação, a coexistência de diferentes respostas motoras possíveis, confere à 

demonstração uma importância adicional.” 

McCullagh & Weiss (cit. por Fonseca, 2010, p. 32) estudaram o papel da 

demonstração na aquisição de uma habilidade e verificaram que “a 

demonstração é mais efetiva sob determinadas condições do que noutras. 

Wiiliams e Hodges questionaram algumas crenças existentes em relação ao 

processo instrucional. Um dos mitos apresentados pelos autores era o 

seguinte: as demonstrações são sempre efetivas na transmissão de informação 

ao aluno. Por isso, antes de usar a demonstração, o professor tem que ter em 

conta um conjunto de aspetos que assegurem que essa estratégia de 

transmissão de informação é adequada e eficaz.” 

Arques (2009, p. 41) realça alguns critérios didáticos a considerar para a 

demonstração: “deve ser planeada, devendo o seu executante ser um bom 

modelo (dar uma ideia global correta das componentes críticas da tarefa 

motora), dever-se-á atender à posição e distância dos observadores para que 
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possam observar os elementos técnicos que se demonstram. Demonstrar, se 

necessário, em diferentes perspetivas, de modo a construir-se uma imagem 

mais nítida da ação a realizar, uma só demonstração poderá não ser suficiente 

devendo-se, se necessário, repeti-la diversas vezes, de uma forma geral, 

aconselha-se que a demonstração seja feita pelos praticantes, pelo seu efeito 

de modelação comportamental (criação de um clima relacional positivo de 

imitação), para que liberte o professor para a focalização da atenção dos 

alunos em aspetos relevantes a atender, através do complemento da 

informação verbal.”  

O mesmo autor (2009, p. 42) acrescenta que “o professor deverá realizar 

com alguma frequência a demonstração, para criar uma imagem mais positiva 

de si e da atividade em causa, a demonstração deverá, ainda, ser feita de 

forma global e a velocidade normal, de preferência, no local e nas condições 

em que os praticantes a realizarão, a utilização de vídeo ou de um outro meio 

auxiliar deve ser considerado preferível, posto que os gastos de tempo são 

nitidamente superiores. Em certas condições, naturalmente, a sua utilização 

pode servir de análise e avaliação técnico-tática, a demonstração de aspetos 

incorretos deve ser realizada por bons alunos ou atletas ou pelo professor e 

não por alunos/atletas com dificuldades, evitando a humilhação que essa 

situação pode acarretar, cada componente crítica importante deve ser 

salientada e explicada aos alunos/atletas, devendo-se as questões relativas à 

segurança das ações e das tarefas enfatizadas (sobretudo em situações de 

risco evidente), alguma informação verbal deve preceder a demonstração, de 

modo a orientar a atenção para os aspetos críticos e, após a demonstração 

dever-se-á verificar o grau de compreensão dos alunos/atletas relativamente às 

componentes críticas mais importantes.” 

Porém, segundo Mesquita (1998, p. 61) “é necessário não esquecer que a 

quantidade de demonstrações não é, por si só, garantia de sucesso. Não é a 

quantidade de demonstrações e de palavras-chave que marca a diferença 

quando falamos de eficácia da intervenção, mas a qualidade de conteúdo 

informativo que elas veiculam, bem como a eficaz combinação das diferentes 

estratégias de apresentação.” 
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Cabe ao Professor propôr tarefas aos alunos que lhe permitam elevadas 

taxas de sucesso, com objetivo de transmissão de conhecimentos, melhorando 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Mas, nem só o professor é responsável por todo este processo. Nesta linha 

de pensamento, Valadares (cit. por Moreira & Buchweitz, 1993) refere que “o 

estudante terá de passar a ser definitivamente considerado (por todos!) como o 

elemento fulcral mas não exclusivo da sua aprendizagem, processo 

eminentemente individual e idiossincrático, muito influenciado pelo ambiente 

social. Há que confrontá-lo com novas estratégias de ensino-aprendizagem, 

que incluem, como não podia deixar de ser, novos princípios e técnicas de 

avaliação e uma substancial melhoria das técnicas já anteriormente 

conhecidas.” 

Como afirma Abreu (2000) “o professor deve, então, preocupar-se também 

em proporcionar o tempo e a oportunidade necessária para aprender, ou seja, 

para que os alunos possam consolidar as suas aprendizagens.” 

Mas, segundo Doyle & Evertson (cit. por Oliveira, 2001) “para que haja uma 

gestão eficaz, é necessário definir-se um sistema de trabalho adequado ao 

contexto, comunicar as regras de funcionamento de uma forma clara e precisa, 

fazer demonstrações, dar feedbacks na altura própria, ter uma visão do 

trabalho de toda a turma (boa colocação do professor), garantir o envolvimento 

dos alunos na tarefa, não perder tempo nas transições das tarefas – tudo isto 

com vista à diminuição de comportamentos inapropriados dos alunos.”  

Segundo Siedentop (2000) “a gestão eficaz é uma condição essencial mas 

insuficiente para produzir boa aprendizagem. Este considera que o professor 

eficaz é um bom gestor.” 

 

Assim, este estudo tem como objetivo apropriar-me da eficácia de uma 

estratégia de instrução diferenciada (Explicação e Explicação + 

Demonstração), em função da tipologia da modalidade (coletiva ou individual) e 

da complexidade da tarefa (menos complexa e mais complexa). 

Posteriormente, pretendo realizar uma reflexão estratégica de modo a verificar 
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como, futuramente, poderei melhorar a minha Instrução nas aulas de EF, de 

modo a informar a minha ação no sentido de a transformar. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

No presente estudo investigarei e abordarei os conceitos supracitados, 

nomeadamente: instrução, explicação, demonstração e CMA3, comparando 

modalidades coletivas e individuais (Basquetebol e Badminton, 

respetivamente). Para tal, optei por duas estratégias distintas, de forma a 

compreender qual das duas poderá conceder mais vantagens ao nível do 

tempo de CMA dos alunos. Do início até cerca de metade das aulas destinadas 

à lecionação destas modalidades, utilizei a estratégia de Explicação na 

apresentação das tarefas. Posteriormente foram observados os resultados. 

Numa fase seguinte, e até ao final da mesma unidade didática, utilizei a 

estratégia de Explicação + Demonstração. O procedimento de observação foi 

realizado em condições semelhantes às anteriores, de modo a tornar possível 

a comparação entre as duas estratégias de ensino-aprendizagem. 

 

Participantes 

 

A participação é constituída por 6 alunos em cada aula (conforme Anexo 1) 

diferenciados de aula para aula e escolhidos aleatoriamente sendo estes da 

turma C do 7º ano de escolaridade da ESOD. A turma é constituída por 23 

alunos, sendo 12 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 14 anos de idade. 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Classificação proposta por Siedentop, Birdwell & Metzler (1979), revista por Siedentop, 

Tousignant & Parker (1982). 
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Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados foram a filmagem com uma câmara de vídeo para 

posterior recolha de dados, por técnica de observação por sistema de 

categorias (CMA, Comportamento Motor Inapropriado, Comportamento Motor 

Ajuda e Não Comportamento Motor), através do método de registo de duração 

com 2 cronómetros (um que permitiu a contagem do tempo total das tarefas 

selecionadas e o outro para a contagem do tempo em CMA de cada aluno), 

sendo que apenas se pretendia classificar o registo de duração em que o aluno 

se encontra em CMA. 

 

Recolha de dados 

 

O método de registo de duração foi realizado através da observação de 6 

alunos diferentes (3 rapazes + 3 raparigas escolhidos aleatoriamente), em cada 

uma das quatro aulas selecionadas, onde se procedeu à escolha de três 

tarefas diferentes por aula e à diferenciação de tarefas de menor e de maior 

complexidade, procedendo-se à contagem do tempo em CMA, estabelecendo-

se a frequência relativa destas mesmas tarefas na categorização dos 

comportamentos de cada um desses alunos durante todo o período destinado 

à observação. 

Os instrumentos foram utilizados e aplicados sensivelmente a meio e no final 

de cada unidade didática de Basquetebol e Badminton, de modo a conseguir 

cumprir com os objetivos estabelecidos.  

Assim, para Basquetebol, comecei por adotar a estratégia Explicação, 

avaliando-a no dia 20 de janeiro, durante a sessão nº 7 e 8, aula nº 49 e 50 

(Anexo 2), num total de 14. Em Badminton, adotei a mesma estratégia, 

avaliando o momento após Explicação no dia 10 de fevereiro, na sessão nº 6 e 

7, aula nº 58 e 59 (Anexo 3), num total de 15. 

Posteriormente, na modalidade de Basquetebol, acrescentei à Explicação a 

estratégia Demonstração, avaliando-a na data de 24 de março, durante a 

sessão nº 11 e 12, aula nº 75 e 76 (Anexo 4). Esta junção de estratégias foi 
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igualmente aplicada na modalidade de Badminton, verificando as diferenças ao 

nível do CMA, na sessão nº 12 e 13, no dia 5 de maio, aula nº 87 e 88 (Anexo 

5). 

 

Análise de dados 

 

As categorias utilizadas ao longo do estudo são: CMA, em que o aluno está 

empenhado numa atividade motora orientada pedagogicamente de modo a 

obter um elevado grau de sucesso, Comportamento Motor Inapropriado, em 

que o aluno está empenhado, mas a atividade ou tarefa é muito difícil para as 

suas capacidades, ou demasiado fácil, não contribuindo para os objetivos da 

aula, Comportamento Motor Ajuda, quando o aluno está empenhado mas com 

o propósito de assistir, ajudar os colegas no desempenho da atividade, e Não 

Comportamento Motor, em que o aluno não está envolvido na atividade motora 

orientada pedagogicamente. Nesta categoria, existem sub-categorias que 

serão consideradas: ínterim (o aluno está envolvido num comportamento não 

instrucional na atividade), espera (o aluno completou a tarefa ou resposta 

motora e espera por uma nova oportunidade de desempenho), fora da tarefa 

(os alunos não fazem o que será suposto fazerem no momento), na tarefa (os 

alunos estão empenhados apropriadamente mas não no conteúdo relacionado 

com a resposta motora) e cognitivo (o aluno está envolvido apropriadamente 

numa atividade cognitiva). 

 

Explicação (T-C) 

 

Relativamente à estratégia Explicação, esta foi observada na aula nº 49 e 50 

para a modalidade de Basquetebol e na aula nº 58 e 59 para a modalidade de 

Badminton. 

Na aula de Basquetebol selecionei a tarefa nº 1, classificando-a como T-C, 

devido ao facto de ser realizada em situação de 1x1, sendo de pouca 

complexidade para a correta execução por parte dos alunos. 
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Na aula de Badminton optei pelas tarefas nº 3 e 4, classificando-as como T-

C, pelo facto de serem de simples organização em situação de 1x1 e de fácil 

execução por parte dos alunos, uma vez que os conteúdos já haviam sido 

abordados em aulas anteriores. 

 

Explicação (T+C) 

 

Na aula de Basquetebol também selecionei as tarefas nº 3 e 4, 

classificando-as como T+C, porque a primeira exigia uma boa compreensão 

das suas questões organizacionais e a segunda implicava um aumento de 

complexidade em situação de jogo de 3x2+1. 

Em Badminton, optei igualmente pela tarefa nº 5, classificando-a como T+C, 

devido a ser de introdução/exercitação de dois conteúdos (lob e serviço curto). 

 

Explicação + Demonstração (T-C) 

 

Relativamente à estratégia Explicação + Demonstração, esta foi observada 

na aula nº 75 e 76 para a modalidade de Basquetebol e na aula nº 87 e 88 para 

a modalidade de Badminton. 

Na aula de Basquetebol selecionei a tarefa nº 2, classificando-a como T-C, 

devido ao facto de ser realizada em situação de 1x1, sendo de pouca 

complexidade para a correta execução por parte dos alunos. 

Em Badminton, selecionei a tarefa nº 4, classificando-a como T-C, devido a 

ser de fácil organização em situação de 1x1. O facto de possuir o amorti como 

objetivo não fez com que classificasse como T+C devido a ter sido um 

conteúdo que já havia sido exercitado em várias sessões anteriores, contendo 

tarefas em que o amorti foi a habilidade motora a incidir devido à enorme 

dificuldade inicial na sua execução por parte dos alunos. No entanto, esta 

dificuldade já não estava presente nesta sessão.  
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Explicação + Demonstração (T+C) 

 

Na aula de Basquetebol selecionei também as tarefas nº 4 e 6, sendo 

classificadas como T+C, porque a primeira exigia um aumento de 

complexidade em situação de jogo de 3x2+1 e tinha como conteúdo o 

lançamento na passada, que apenas havia sido introduzido na sessão anterior; 

e a segunda era exercitada em situação de 3x3 para o grupo menos evoluído e 

de 5x5+“Joker” para os elementos do grupo mais evoluído. 

Na aula de Badminton optei igualmente pelas tarefas nº 2 e 3, classificando-

as como T+C, pelo facto de possuírem vários conteúdos a serem exercitados 

de forma sequencializada. 

 

Na apresentação e discussão dos resultados, pretendo incorporar todos os 

dados que recolhi, discutindo esses mesmos resultados à luz de modo a 

conseguir retirar ilações para o futuro. 
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Apresentação e discussão dos dados 

 

Para a análise dos dados foram escolhidas três tarefas em cada aula, de 

modo a verificar a frequência relativa do tempo em CMA em função da duração 

total das tarefas (DTT) selecionadas. 

Estas tarefas foram classificadas em T-C e T+C, pretendendo-se verificar as 

diferenças registadas no tempo em CMA dos alunos nas aulas previamente 

definidas. 

Da análise dos dados foi possível obter resultados relativos à percentagem 

relativa (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C, bem como na DTT dos alunos 

selecionados nas modalidades de Basquetebol e Badminton (conforme Quadro 

1).  

 

 

 Quadro 1 – Estratégia Explicação em Basquetebol e Badminton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAÇÃO 

Variáveis 
T-C 

CMA 
T-C 
DTT 

% 
T+C 
CMA 

T+C 
DTT 

% 
CMA 
Aula 

DTT % 

Modalidade   

Basquetebol 10:14' 14:29' 71,0% 11:30' 25:45' 44,4% 21:17' 39:54' 53,5% 

Badminton 14:36' 20:22' 71,0% 8:04' 14:33' 56,1% 22:23' 34:55' 64,3% 
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Pela análise da figura 4 é possível concluir que a percentagem de tempo em 

CMA nas T-C é expressamente maior (71,0%) do que nas T+C (44,4%).  

Assim, considero que na minha atuação em T-C poderei não necessitar do 

recurso conjunto a outra estratégia de Instrução uma vez que o tempo em CMA 

já se aproxima do tempo total das tarefas. No entanto, penso que em T+C a 

utilização somente da estratégia Explicação, poderá não ser suficiente uma vez 

que a percentagem de tempo em CMA foi bastante reduzida (44,4%) 

relativamente à DTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de 

Basquetebol após a estratégia Explicação. 
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Pela análise da figura 5 é possível concluir que a percentagem de tempo em 

CMA nas T-C é igualmente maior (71,0%) do que nas T+C (56,1%).  

Assim, continua a verificar-se a mesma tendência que foi apresentada na 

modalidade de Basquetebol, pois poderei não necessitar do recurso conjunto a 

outra estratégia de Instrução nas T-C. No entanto, penso que em T+C a 

utilização somente da estratégia Explicação, poderá não ser suficiente uma vez 

que a percentagem de tempo em CMA foi reduzida (56,1%) relativamente à 

DTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de 

Badminton após a estratégia Explicação. 

 

Da análise dos dados foi possível obter resultados relativos à percentagem 

relativa (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C, bem como na DTT dos alunos 

selecionados nas modalidades de Basquetebol e Badminton (conforme Quadro 

2).  

 

 

Quadro 2 – Estratégia Explicação + Demonstração em Basquetebol e Badminton. 

EXPLICAÇÃO + DEMONSTRAÇÃO 

Variáveis 
T-C 

CMA 
T-C 
DTT 

% 
T+C 
CMA 

T+C 
DTT 

% 
CMA 
Aula 

DTT % 

Modalidade   

Basquetebol 7:03' 9:29' 75,7% 29:28' 33:53' 87,3% 36:35' 43:22' 84,1% 

Badminton 28:33' 36:46' 77,7% 12:09' 15:41' 78,5% 40:55' 52:27' 77,6% 
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Pela análise da figura 6 é possível concluir que a percentagem de tempo em 

CMA nas T-C é menor (75,7%) do que nas T+C (87,3%). No entanto, esta 

diferença não é significativa, pelo que posso concluir que a estratégia de 

Explicação + Demonstração é bastante benéfica, assumindo ainda maior 

importância em T+C em Basquetebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de Basquetebol 

após a estratégia Explicação + Demonstração. 

 

Pela análise da figura 7 é possível concluir que a percentagem de tempo em 

CMA é semelhante nas T-C (77,7%) e nas T+C (78,5%), pelo que nesta 

modalidade as mesmas não adquirem diferenças significativas relativamente 

ao uso da estratégia Explicação + Demonstração. 

Esta semelhança poderá dever-se ao facto de, na modalidade de 

Badminton, as condições de prática utilizadas terem sido praticamente as 

mesmas, alterando-se apenas as tarefas e os objetivos inerentes a cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de Badminton 

após estratégia Explicação + Demonstração. 
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Em síntese, e pela análise das figuras 8 e 9, verifica-se a estratégia de 

Explicação e Explicação + Demonstração em função da tipologia da 

modalidade (coletiva ou individual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de 

Basquetebol nas estratégias Explicação e Explicação + Demonstração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Percentagem (%) do tempo em CMA nas T-C e T+C na modalidade de 

Badminton nas estratégias Explicação e Explicação + Demonstração. 
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Conclusões e ilações pedagógicas 

 

Concluída a análise dos dados, irei realizar uma reflexão estratégica de 

modo a verificar como, futuramente, poderei melhorar a minha Instrução nas 

aulas de EF, de modo a informar a minha ação no sentido de a transformar. 

Os resultados conseguidos com este estudo permitem-me retirar algumas 

conclusões. Assim, numa visão prospetiva da minha prática profissional, 

considero que nas modalidades estudadas, em T-C, poderei utilizar apenas a 

estratégia Explicação, uma vez que o tempo em CMA já se aproxima da DTT. 

Contrariamente, nas mesmas modalidades, em T+C, a utilização somente 

da estratégia Explicação, poderá não ser suficiente uma vez que a 

percentagem de tempo em CMA torna-se bastante reduzida relativamente à 

DTT. 

Posto isto, nas modalidades estudadas, a Explicação + Demonstração, 

assume-se como uma estratégia extremamente benéfica tanto nas T-C como 

nas T+C, embora nestas últimas a sua expressão seja mais significativa. 

Em suma, as conclusões retiradas deste estudo não se pretendem 

assumir como certezas absolutas, mas antes como um guião para a 

minha futura prática profissional.  

Nesta linha de pensamento, Rink (cit. por Mesquita, 1998, p. 227) “o recurso 

exclusivo a uma estratégia de instrução na apresentação das tarefas mesmo 

que revele eficácia, enquanto variável preditiva dos ganhos das aprendizagens, 

não induz, por si própria, efeitos positivos nos ganhos finais. A utilização 

combinada e entrelaçada das diferentes estratégias de instrução concorre para 

a compreensão e concentração dos praticantes no comportamento motor 

desejado. Vários estudos corroboram este entendimento ao referirem que 

nenhuma estratégia se revela particularmente eficaz, sendo o uso apropriado 

de todas que confere pertinência à informação emitida.” 
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Limitações e sugestões 

 

Não poderia deixar de referir que os resultados alcançados foram 

influenciados por vários fatores (contexto escolar, alunos, espaços disponíveis, 

tarefas propostas, transições inter e intratarefas, formação de grupos, entre 

outros), que certamente tiveram impacto em todo o processo. 

Com base no estudo realizado proponho algumas sugestões para 

investigações futuras, de modo a contribuir para o conhecimento mais 

aprofundado desta temática: 

 

- Aplicar o estudo noutros níveis de escolaridade; 

- Comparar o CMA em aulas de 45‟ e 90‟; 

- Alargar o estudo a outras modalidades desportivas (coletivas e/ou 

individuais); 

- Aplicar diferentes estratégias de Instrução ao longo de uma unidade 

didática; 

- Iniciar a Instrução pela estratégia Explicação + Demonstração, seguida da 

estratégia de apenas Explicação; 

- Observar e diferenciar outras categorias: Comportamento Motor 

Inapropriado, Comportamento Motor Ajuda e Não Comportamento Motor; 

- Observar os alunos mais indisciplinados, de modo a verificar qual a 

diferença do seu CMA relativamente aos restantes. 
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4.1.5 Na procura de avaliar a ação – Avaliação 

 

O objetivo primordial da avaliação é a melhoria do ensino.  

Avaliar é um processo de atribuição de um juízo de valor acerca de uma 

informação recolhida, é o exame do grau de adequação entre um conjunto de 

informações e um conjunto de critérios. A avaliação assume extrema 

importância no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que para além 

de fornecer dados para o planeamento inicial, através da realização da 

avaliação diagnóstica, também nos permite recolher indicações durante o 

processo, para que assim seja possível controlá-lo, apontando possíveis 

reformulações ao estipulado e ainda, à atuação do professor.  

A avaliação em EF pretende diagnosticar carências, classificar 

homogeneamente segundo níveis de capacidade, dispensar matéria do 

programa, predizer níveis de desempenho e aquisição, especificar a dimensão 

dos progressos, motivar os alunos, determinar notas e avaliar o ensino e o 

currículo.  

De modo a dotar todo o processo de coerência e consistência, tornava-se 

importante saber como, quando e porque avaliar. Daqui decorreu a 

necessidade da procura de utilizar as diferentes modalidades de avaliação 

como elemento regulador e promotor da qualidade do ensino e da 

aprendizagem e da avaliação do aluno. 

Para que fosse possível realizar uma avaliação coerente, precisa e objetiva 

do processo de ensino e de aprendizagem, forma considerados três momentos 

de avaliação: a avaliação inicial (avaliação diagnóstica), intermédia (avaliação 

formativa) e a final (avaliação sumativa). Existe também um quarto momento, 

que está igualmente presente nos três anteriores que é a avaliação contínua. 

Neste sentido, a realização das diferentes modalidades de avaliação, a 

definição de objetivos e formas, a seleção e construção de instrumentos de 

avaliação, a especificação de estratégias adequadas aos objetivos e tarefas a 

avaliar, o tratamento dos dados com eficácia pedagógica, bem como uma 

reflexão aprofundada sobre os resultados, visando uma intervenção 

referenciada ao sucesso, tornaram-se de caráter imprescindível. 
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Não basta ao professor planificar e realizar, se não centrar os objetivos 

em momentos de avaliação. Assim, nenhuma destas três ações sobrevive 

sozinha, pois o processo só adquire uma lógica se possuir ambos os pilares. 

No início do ano letivo, ficou acordado em reunião de núcleo de estágio, que 

as avaliações diagnósticas seriam todas realizadas nas primeiras semanas, 

permitindo verificar-se quais as modalidades em que estes possuíam mais 

dificuldades, de modo a tornar mais coerente a elaboração da Planificação 

Anual. 

Admito que, inicialmente, não era de acordo com este metodologia, pois 

certamente existiria uma transferência de aprendizagem entre as diferentes 

modalidades. Contudo, dentro do processo verifiquei que esta opção tornou-se 

bastante válida devido aos acertos iniciais no Roulement, permitindo adaptar o 

número de sessões de cada unidade didática, consoante as dificuldades 

evidenciadas pelos alunos.  

No entanto, importa referir que os dados verificados na avaliação diagnóstica 

possuíram um caráter ambíguo, na medida em que foram realizados por três 

pessoas diferentes (elementos do núcleo de estágio 2), pois optámos pela 

entreajuda nas diferentes turmas, dividindo os alunos que cada um de nós 

avaliou. Assim, embora os níveis estivessem claramente definidos, estes 

careceram de uma certa heterogeneidade na forma como foram 

compreendidos e analisados nas respetivas avaliações. Este aspeto pressupõe 

repercussões que em muito influenciaram o normal desenvolvimento de todo o 

processo. Assim, o que a mim se manifestava como estando num nível de 

desempenho, possivelmente para os meus colegas, levantava dúvidas, ou até 

mesmo, estaria noutro nível. Contudo, estando os critérios de avaliação bem 

definidos no documento com esse mesmo título, não deveria ter havido esta 

heterogeneidade na sua análise, ficando esta agravada pela não conclusão da 

avaliação de alguns elementos da turma em várias modalidades.  

Admitindo que esta situação facilitou todo o processo inicial na chegada à 

nova realidade que é a escola, penso não ser benéfico para a validade e 

fiabilidade dos resultados. Certamente seria mais difícil ter realizado a 
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avaliação sozinho, mas os dados iriam possuir maior fiabilidade pois iria 

permitir uma caracterização geral e global de todos os elementos da turma.  

Reportemo-nos mais especificamente a cada um das fases de avaliação, 

recorrendo ao Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por Monteiro, 2006, pp. 184-

187): 

“A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto curricular 

de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 

escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando 

articulada com a avaliação formativa.” 

O mesmo despacho clarifica que “a avaliação formativa é a principal 

modalidade de avaliação do ensino básico, assume um caráter contínuo e 

sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a 

natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Fornece ao 

professor, ao aluno, ao Encarregado de Educação e aos restantes 

intervenientes, informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho.” 

Rosado (2008) acrescenta que “deve-se distinguir avaliação formativa de 

avaliação contínua embora a regulação eficaz da aprendizagem exija a 

regularidade avaliativa. A avaliação formativa concretiza-se com duas formas 

de regularidade: permanente e pontual, intercalar e final, todas fundamentais 

na sua concretização. A avaliação contínua no sentido de permanente, existe, 

muitas vezes, de forma implícita, com um caráter informal e não de forma 

instituída, isto é, não organizada de forma deliberada e sem critérios explícitos, 

pelo que a avaliação formativa pontual, formalmente organizada, é um modo 

decisivo de recolha de informação para a regulação do processo de ensino-

aprendizagem.  

Abrecht (cit. por Rosado, 2008) sintetiza a importância da avaliação 

formativa, considerando-a não como um método mas antes como uma atitude: 

"os grandes objetivos da avaliação formativa são, de facto, a 
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consciencialização, por parte do aluno, da dinâmica do processo de 

aprendizagem (objetivos, dificuldades e critérios), a luta contra a passividade." 

Para a elaboração das avaliações formativas, tornando o processo 

mais objetivo, as grelhas de avaliação diagnóstica foram substituídas por 

outras que englobavam novos conteúdos e diferenciavam os critérios de 

êxito que foram alvo de processo de ensino-aprendizagem ao longo de 

todas as sessões, uma vez que as iniciais não tornavam o processo de 

avaliação coerente com o processo de ensino. As mesmas avaliações 

permitiram-me verificar o nível de desempenho dos alunos, incidindo nas suas 

dificuldades e potenciando as suas qualidades, com vista à obtenção de bons 

níveis nas avaliações sumativas.  

Segundo o Despacho Normativo nº 1/2005 “a avaliação sumativa consiste 

na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e 

área disciplinar.” A realização das avaliações sumativas pretendia tornar 

qualitativo o nível quantitativo dos alunos, no sentido de aferir resultados que 

permitissem realizar uma balanço final e global da evolução dos alunos ao 

longo de cada unidade didática. 

 

No entanto, importa distinguir os padrões de referência pelos quais pode ser 

realizada a avaliação. 

Neste sentido, Rosado (2008) acrescenta que “tradicionalmente, a avaliação 

tem como padrão de referência a norma, o que acontece quando os 

desempenhos dos alunos são comparados entre si por relação a uma norma, 

sendo a avaliação orientada por um conjunto de regras comuns. Considera-se 

a existência de um aluno médio e de outros que aprendem mais ou menos, em 

relação ao primeiro. As atividades de avaliação propostas devem refletir as 

diferenças entre os alunos, sendo a referência o grupo. Esta comparação de 

resultados pode ser processada ao longo do tempo, tendo como finalidade 

fundamental selecionar, posto que informa da posição (relativa) do indivíduo 

em relação a um grupo.” 
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Na realidade, na avaliação normativa, o critério é externo em relação ao 

indivíduo que aprende e às condições de aprendizagem, sendo a classificação 

feita por referência a padrões exteriores a essas condições. 

O mesmo autor acrescenta que, “de acordo com as novas tendências na 

avaliação, surge a avaliação com referência ao critério, em que o padrão de 

referência ou de comparação é um critério e não uma norma, ou seja, é 

avaliado o conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos 

constituídos pelos objetivos de ensino, sem que seja feita, necessariamente, 

comparação entre alunos. Neste modelo a avaliação é muito mais referida aos 

contextos do que na avaliação normativa embora na sua forma aferida a 

intervenção desses contextos seja minimizada ou anulada.” 

 

No que respeita à cultura desportiva, os alunos foram avaliados através da 

realização de um teste escrito em cada período, no sentido de verificar os 

conhecimentos teóricos das modalidades abordadas, bem como realizar uma 

interação entre estes conhecimentos e as aulas lecionadas.  

A aptidão física foi avaliada no início do 1º período e no final dos 2º e 3º 

período, para que fosse possível verificar o nível de desempenho que estes 

evidenciavam. Só assim o processo adquire uma lógica, um comprometimento 

entre o aluno e o professor no que respeita à plenitude da função de professor. 

Os conceitos psicossociais foram avaliados pontualmente através de fichas 

de observação de comportamentos e valores inerentes aos alunos. 

No entanto, esta avaliação realizada no contexto de aula, não foi de todo 

suficiente. Tornou-se, igualmente importante, a identificação das principais 

características da turma, destacando as particularidades sociais e culturais, 

psicológicas e de aprendizagem de cada um dos seus elementos, pois estes 

aspetos tiveram repercussões na minha própria intervenção junto dos mesmos. 

Como já foi referido anteriormente, o contacto extra-aula permitiu-me 

compreender melhor o contexto em que cada aluno se insere, as suas 

dificuldades, medos, receios e anseios. As reuniões de turma também serviram 

para perceber melhor as histórias de vida, o presente, e mesmo as suas 

ambições futuras.  
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Uma outra dificuldade se avistou no início do ano letivo, pois possuía dois 

alunos com necessidades educativas especiais. É certo que num destes 

alunos, as suas dificuldades em nada comprometia o seu normal 

desenvolvimento nas aulas de EF. “Através do inquérito realizado no início do 

ano letivo, verificou-se que o Ruben reprovou no 2º ano de escolaridade. 

Contudo, a nota de EF no ano letivo anterior (2009-2010), foi de 4 valores. 

É um aluno que tem vindo a sofrer várias intervenções cirúrgicas que o 

debilitam. Deste modo, tenho particular atenção em não lhe dizer para tomar 

banho no final das aulas, pois poderá vir a apanhar infeções uma vez que o 

seu sistema imunológico já se encontra afetado. 

A nível motor este aluno não mostra nenhum tipo de dificuldades, realizando 

os exercícios com sucesso. Contudo, apresenta por vezes um comportamento 

negativo, sendo mal-educado nas aulas, desrespeitador, e, até mesmo algo 

provocador. Em várias aulas tive de chamar-lhe a atenção devido a alguns 

comportamentos impróprios à prática desportiva, sendo que, por vezes, não 

aceita que errou, chegando mesmo a responder de forma inapropriada ao que 

lhe é dito. 

Assim, o seu aproveitamento e desempenho nas aulas de EF são 

prejudicados apenas pelo mau comportamento que, por vezes evidencia”. 

(Reflexão da situação do Ruben, entregue à professora DT, Amélia Poças) 

Contudo, o outro aluno (Fábio), com necessidades educativas especiais 

“necessita de uma atenção especial. Pela análise dos dados recolhidos no 

inquérito aplicado no início do ano, constatou-se que este aluno reprovou no 4º 

ano de escolaridade e que no ano letivo anterior (2009/2010) obteve uma 

classificação negativa (2 valores) na disciplina de EF. São, portanto, factos que 

geram alguma apreensão.  

Este ano verifica-se que o aluno possui dificuldades ao nível da 

compreensão dos exercícios e dos aspetos técnicos para uma correta 

execução das diferentes habilidades motoras. Os dados das avaliações 

diagnósticas, realizadas no início deste ano letivo, comprovaram este facto. 

É um aluno que possui algumas dificuldades coordenativas, pelo que na 

modalidade de Ginástica, dificilmente consegue realizar um elemento com 
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sucesso. Contudo, nunca se recusou a fazer o que lhe é pedido, esforça-se 

para fazer o melhor possível, treinando para tentar realizar as diferentes 

tarefas. 

Nas aulas, tenho de ter sempre particular atenção, vendo se este está 

inserido nos exercícios e se percebeu qual a dinâmica pretendida. Quando isso 

não acontece, volto a explicar-lhe o exercício, e este compreende. 

Ao nível do relacionamento pessoal, o Fábio mostra ser um aluno algo 

carente, raramente está com os seus colegas, procurando sempre pessoas 

mais velhas. Por vezes, nos intervalos das aulas, vem ter comigo ao pavilhão 

para perguntar o que vamos dar na aula seguinte, ou contar algum episódio 

que se tenha passado. 

Penso que a sua transferência para a turma A do 7º ano será muito benéfica 

e de bom grado para o aluno, até porque quando me veio informar que iria ser 

transferido, mostrou-se bastante feliz, sendo um dos motivos o facto de ter um 

primo nessa mesma turma”. (Reflexão entregue ao novo professor-estagiário 

de EF – Vasco Barbosa aquando da transferência de turma do Fábio). Foi com 

bastante agrado que verifiquei que a sua mudança foi benéfica para este aluno 

pois conseguiu integrar-se rapidamente na nova turma. 

 

No entanto, nada disto seria possível se a postura adotada não fosse a de 

refletir constantemente sobre a prática. Para tal, reportemo-nos ao conceito de 

Professor Reflexivo. 
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4.1.6 Na procura de me tornar um Professor Reflexivo 

 

“O que me salva nesta experiência repetitiva é a minha capacidade de renovar 

incessantemente a visão das coisas.” 

Torga (cit. por Bento, 2006, p. 26) 

 

O modelo reflexivo parte do pressuposto de que a prática é geradora da 

teoria, que o bom profissional é um reflexivo e que um profissional autónomo 

forma seres autónomos.  

O movimento das práticas reflexivas tem-se desenvolvido à volta do conceito 

de reflexão. Em educação, este termo tem sido usado com diversas 

significações, sendo que Zeichner (1993) considera que “a reflexão não é um 

conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos 

professores. Não consiste num conjunto de passos ou procedimentos 

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

Shulman (1986) refere ainda que “a reflexão é o processo pelo qual o 

professor aprende a experiência. É o que o professor faz quando, em 

retrospetiva, analisa o ensino e a aprendizagem, reconstrói os conhecimentos, 

os sentimentos e as ações. Não é uma mera disposição ou conjunto de 

estratégias.” 

Alarcão (1996, p. 182) acrescenta que “reflexão implica ter consciência 

daquilo que se pensa sobre o que se faz e envolve, simultaneamente, a 

procura de soluções lógicas e racionais para os problemas, envolvendo 

intuição, emoção e interação, pois, só após a descrição do que penso e 

do que faço me será possível encontrar as razões para os meus conceitos 

e para a minha atuação, isto é, interpretar-me e abrir-me ao pensamento e 

à experiência dos outros, para no confronto com eles e comigo próprio, 

ver como altero – e se altero – a minha praxis educativa.” 

A reflexão assume-se como o ponto de partida para a mudança. Se não 

refletisse sobre todas as minhas ações, jamais seria capaz de mudar e de 

conseguir tornar-me um professor de qualidade. Se não for moldável, adaptável 

e flexível, o meu processo de formação ficará estanque, carecendo de 
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evolução, sendo as primeiras premissas as que se pretendem alcançar, ano 

após ano, dia após dia, aula após aula. 

A necessidade de deteção de problemas impõe que se reflita sobre os 

assuntos, que, em cada ação se analise as decisões tomadas, a falta delas, o 

uso de estratégias, se estas foram ou não as mais adequadas. Para tal, as 

reflexões após cada aula e unidade didática, tornaram-se fundamentais para 

que o processo de ensino-aprendizagem se tornasse coerente e consistente. 

Como já foi referenciado, foram várias as alterações nos vários níveis de 

planeamento, pois só assim os alunos seriam os maiores e melhores agentes 

do seu próprio processo de formação. Só verificando e refletindo sobre as suas 

necessidades, seria capaz de conduzir com sucesso este processo de 

formação constante. De cada reflexão, surgiam sempre indicações para 

aulas futuras, mostrando-se bastante viáveis quando aplicadas nas 

sessões seguintes. Desde cedo, a reflexão implicou uma mudança de 

planeamento, estruturação e comportamentos da minha parte para os 

alunos.  

Segundo Matos (1989, p. 23) “a atividade do professor comporta tarefas 

diversas, o que lhe exige conhecimentos como meio de as resolver, 

capacidades de análise do aluno de modo a integrar na resolução das tarefas 

os seus interesses e necessidades, habilidades e hábitos, de modo a resolvê-

las com qualidade e eficácia”. 

No entanto, possuir todas estas capacidades, de nada valem ao professor se 

ele não refletir sobre a sua ação, se não possuir a capacidade de mudança, de 

transformação e renovação de saberes. Assim, a prática é sujeita a um 

processo constante de vaivém que conduz a transformações e a investigações 

futuras. 

Dewey (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) refere que “nós refletimos sobre 

um conjunto de coisas, no sentido em que pensamos sobre elas, mas o 

pensamento analítico só tem lugar quando há um problema real a 

resolver. Ou seja, a capacidade para refletir emerge quando há o 

reconhecimento de um problema, de um dilema e a aceitação da 

incerteza. O pensamento crítico ou reflexivo tem subjacente uma 
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avaliação contínua de crenças, de princípios e de hipóteses face a um 

conjunto de dados e de possíveis interpretações desses dados.” 

Existem diferentes níveis de reflexão. Para tal, Schon (cit. por Oliveira & 

Sezarrina, 2002) acrescenta que “pode distinguir-se a reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Os dois primeiros 

tipos são essencialmente reativos, separando-os apenas o momento em que 

têm lugar, o primeiro ocorrendo durante a prática e o segundo depois do 

acontecimento, quando este é revisto fora do seu cenário. É ao refletir sobre a 

ação que se consciencializa o conhecimento tácito, se procuram crenças 

erróneas e se reformula o pensamento. Como refere Alarcão (1996), essa 

reflexão consiste numa reconstrução mental retrospetiva da ação para tentar 

analisá-la, constituindo um ato natural quando percecionamos diferentemente a 

ação.” 

Schön (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) afirma que “a reflexão sobre a 

reflexão na ação é aquela que ajuda o profissional no seu desenvolvimento e a 

construir a sua forma pessoal de conhecer. Trata-se de olhar 

retrospectivamente para a ação e refletir sobre o momento da reflexão na ação, 

isto é, sobre o que aconteceu, o que o profissional observou, que significado 

atribui e que outros significados pode atribuir ao que aconteceu. É a reflexão 

orientada para a ação futura, é uma reflexão proactiva, que tem lugar quando 

se revisitam os contextos políticos, sociais, culturais e pessoais em que 

ocorreu, ajudando a compreender novos problemas, a descobrir soluções e a 

orientar ações futuras.” 

Os professores que refletem na ação e sobre a ação estão envolvidos 

num processo de formação, não só tentando compreender-se a si 

próprios melhor como professores, mas também procurando melhorar o 

seu ensino. 

Assim, o professor reflexivo terá de estar em permanente autoanálise, o que 

implica abertura de espírito, aceitação da mudança, bem como uma certa 

consciência social, para que se encontre inserido num contexto específico da 

sua formação.  
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Esta ação reflexiva confere poder emancipatório ao professor e não pode ser 

dissociada do contexto micro em que se insere, essencialmente a nível social e 

cultural. O professor reflexivo é alguém que atribui importância a questões 

globais da educação, como as finalidades e as consequências sociais e 

pessoais, bem como a relação entre essas questões e a sua prática em 

contexto de aula. 

Zeichner (1993) adianta que “as escolhas e as opções que os professores 

fazem têm implicações nas oportunidades que são proporcionadas às crianças 

e, neste sentido, na justiça social. Assim, um professor que não reflete sobre o 

ensino atua de acordo com a rotina, aceitando a realidade da escola e os seus 

esforços vão no sentido de encontrar as soluções que outros definiram por ele 

(…) o professor reflexivo é, então, o que busca o equilíbrio entre a ação e 

o pensamento e uma nova prática implica sempre uma reflexão sobre a 

sua experiência, as suas crenças, imagens e valores.” 

Schon (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) acrescenta que “a ideia de 

reflexão surge associada ao modo como se lida com problemas da prática 

profissional, à possibilidade da pessoa aceitar um estado de incerteza e 

estar aberta a novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, 

descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções. 

Este processo envolve, pois, um equacionar e reequacionar de uma situação 

problemática. Num primeiro tempo há o reconhecimento de um problema e a 

identificação do contexto em que ele surge e, num segundo tempo, a 

conversação com o repertório de imagens, teorias, compreensões e ações por 

forma a criar uma nova maneira de o ver. A reconstrução de algumas ações 

pode resultar de novas compreensões da situação. O processo reflexivo 

caracteriza-se por um vaivém permanente entre acontecer e compreender na 

procura de significado das experiências vividas.” 

A reflexão pode abrir novas possibilidades para a ação e conduzir a 

melhorias naquilo que se faz, podendo potenciar a transformação que se 

deseja e que se é capaz de fazer com os outros. Assim, na sociedade plural 

em que vivemos, os professores precisam de desenvolver uma prática reflexiva 

no sentido de transformar a sala de aula.  
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Zeichner (1993, p. 50) acrescenta que “o professor tem de ser um 

professor reflexivo, mas trata-se de uma condição necessária e não de 

uma condição suficiente, isto é, a reflexão é necessária mas não basta. Na 

verdade, a reflexão pode ter como principal objetivo fornecer ao professor 

informação correta e autêntica sobre a sua ação, as razões para a sua ação e 

as consequências dessa ação mas, essa reflexão também pode apenas servir 

para justificar a ação, procurando defender-se das críticas e justificar-se. 

Assim, a qualidade e a natureza da reflexão são mais importantes do que a 

sua simples ocorrência. (…) O importante é o tipo de reflexão que queremos 

incentivar nos nossos programas de formação de professores, entre nós, entre 

nós e os nossos estudantes, e entre os estudantes.” 

Como refere Dewey (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) “o envolvimento do 

professor em prática reflexiva implica abertura de espírito para entender 

possíveis alternativas e admitir a existência de erros, responsabilidade que 

permite fazer uma ponderação cuidadosa das consequências de determinada 

ação, e empenhamento para mobilizar as atitudes anteriores”. O mesmo autor 

considera que “a verdadeira prática reflexiva ocorre quando uma pessoa tem 

um problema real para resolver e, neste caso, investiga no sentido de procurar 

a solução.” 

Cardoso et al. (1996, p. 83) acrescentam que “para o professor reflexivo, a 

reflexão sobre a sua prática é o primeiro passo para quebrar o ato de rotina, 

possibilitar a análise de opções múltiplas para cada situação e reforçar a sua 

autonomia face ao pensamento dominante de uma dada realidade.”  

Brubacher et al. (cit. por Oliveira & Sezarrina, 2002) acrescentam que nos 

professores “a prática reflexiva ajuda-os a libertarem-se dos comportamentos 

impulsivos e rotineiros, permite-lhes atuar duma maneira intencional e 

deliberada, e distingue-os como seres humanos informados visto ser uma das 

características da ação inteligente.” 

Assim, uma prática reflexiva proporciona aos professores oportunidades 

para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais responsáveis, 

melhores e mais conscientes. 
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Deste modo, um professor que não reflete sobre o ensino atua de acordo 

com a rotina, enquanto que um professor reflexivo é aquele que busca o 

equilíbrio entre a ação e o pensamento.  

Então, tudo isto deve ser concretizado tendo sempre presente a ideia de que 

a essência da profissão remete para o ato de ensinar. Mas ensinar, pode não 

significar aprender. Ensinar constitui uma forma de reflexão para a ação, isto é, 

reflete-se sobre os acontecimentos e sobre as formas espontâneas de pensar e 

de agir de alguém, surgidas no contexto da ação, que orientam as ações 

futuras. Contudo, só a reflexão não chega, ela tem de ter força para provocar a 

ação. 

No entanto, para alguns professores a reflexão na prática é muito 

ameaçadora ou difícil de levar a cabo enquanto outros pensam que reflexão é 

qualquer coisa que estamos sempre a fazer. 

 

Os momentos de reflexão foram fundamentais para detetar erros na minha 

atividade como professor-estagiário, bem como potencialidades a manter e a 

desenvolver ainda mais. As reflexões redigidas aula após aula, permitiam-me 

verificar se as estratégias utilizadas para o ensino tinham sido as mais 

adequadas, se os alunos tinham entendido as tarefas que propunha ou se 

estas eram as mais apropriadas para o ensino da habilidade em causa. O meu 

pensamento estruturou-se sempre desta forma, seguindo uma lógica que se 

centrava na eficiência e na eficácia da minha atividade enquanto docente. Da 

reflexão de uma aula surgiam sempre indicações para sessões posteriores e 

que eram aplicadas aula após aula. A reflexão implicava uma modificação de 

comportamentos, de planeamento ou até mesmo de estruturação, como já foi 

verificado nas decisões de ajustamentos. 

Para além da reflexão individual, não foram raras as vezes em que 

procurei o professor Avelino Azevedo e Tiago Sousa, bem como os meus 

colegas de núcleo, que em muito me ajudaram a guiar todo este 

processo. Esses momentos, quer formal, como informalmente, 

contribuíram em muito para a minha evolução enquanto professor.  
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Para além de refletir sobre as aulas que lecionava, observei e refleti ainda 

sobre aulas dos meus colegas, bem como aulas pontuais de professores que 

lecionam na ESOD. A estratégia seguida foi em tudo semelhante à que utilizei 

para analisar as aulas dadas por mim. Todas estas reflexões permitiram-me 

uma reação no sentido de liderar um processo de ensino-aprendizagem que, 

desde o seu início, se pretendia que fosse de excelência. 
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4.1.7 Na procura de observações de aulas e dos feedbacks dos restantes 

professores (coautores do meu processo de formação) 

 

“A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância.” 

Dalai-Lama (cit. por Bento, 2006, p. 9) 

 

De nada me valeria estar em contexto real, se não fossem as observações 

realizadas aos restantes professores, que, através dos seus feedbacks, da sua 

confrontação com as questões reais, em muito me fizeram refletir sobre a 

minha prática pessoal e me levaram a conseguir tornar-me no professor que 

hoje sou e que pretendo aperfeiçoar sempre mais. 

Inicialmente, as suas presenças nas aulas que lecionava, deixavam em mim 

um certo desconforto, um certo receio de errar. No entanto, com o avançar do 

ano letivo, rapidamente percebi que estes elementos iriam ajudar-me a 

melhorar as minhas funções, a moldar-me, a evoluir o meu nível de 

desempenho como professor de EF, mas igualmente como pessoa. Assim, 

rapidamente passei do sentimento de desconforto para o sentimento de 

confiança. 

Contudo, nem só as observações realizadas pelos meus colegas foram 

benéficas para o meu processo de formação. As observações que, durante 

todo o ano letivo fui realizando aos meus colegas de estágio, aos colegas dos 

restantes núcleos de estágio, bem como aos restantes professores de EF da 

ESOD, foram-me permitindo confrontar metodologias e estratégias de 

intervenção que em muito me fizeram refletir sobre toda a prática. 

A visualização de problemas que os alunos nos poderiam colocar, permitiu-

me igualmente, antecipar possíveis comportamentos nas minhas aulas, 

adotando medidas e estratégias que reiteravam tais comportamentos. 

O lecionar de algumas aulas da turma do 10º ano do professor Avelino, bem 

como do 7º ano da minha colega Ana Catarina Silva, tornaram-se muito 

gratificantes na medida em que foi-me possível o contacto com outras 

realidades, verificando a necessidade de uma constante readaptação em 

contexto de ensino. 
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4.2 Área 2 – Participação na Escola 

 

“As únicas pessoas felizes que conheço são aquelas que fazem um bom trabalho 

por uma causa que acham importante” 

Maslow (cit. por Bento, 2006, p. 82) 

 

Consciente de que a atividade do professor não se limita à relação existente 

com os alunos na sala de aula, mas sim a todo o contexto envolvente, surgia a 

necessidade de me envolver na instituição, de não ser apenas mais um na 

escola, mas sim ser um membro integrante da mesma. 

Esta área engloba todas as atividades não letivas, tendo em vista a 

integração e envolvência de todos os professores, auxiliares de ação educativa 

e alunos, com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso educativo, 

no reforço do papel do professor de EF, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. A sua conceção 

pretende refletir sobre a escola enquanto comunidade educativa e o papel 

cooperante do professor na (re)construção, no desenvolvimento e na reflexão 

do PEE da escola e dos projetos disciplinares e transdisciplinares. 

Um professor integrado na escola contribui de forma significativa para o 

sucesso de todo o PEE. A participação ativa, e não confinada ao contexto de 

aula, aproxima as realidades e gera um clima favorável ao desenvolvimento de 

competências essenciais para a função de ser professor. 

Para tal, surgia a necessidade de conceber e colocar em prática atividades 

de complemento curricular na escola, garantindo a sua estreita articulação com 

os objetivos da atividade curricular de EF.  
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4.2.1 Na procura da participação/dinamização de atividades escolares 

 

Na procura de uma maior interação dos alunos com a escola e, mais 

especificamente, com a disciplina de EF em contexto extracurricular, o grupo 

de EF elabora, todos os anos letivos, o PAA, incluindo uma enorme variedade 

de ações que visam despoletar nos alunos o gosto pela prática desportiva. 

A participação em atividades escolares diversas, dedicadas especificamente 

aos alunos ou envolvendo toda a comunidade escolar, foi particularmente 

importante pelo contacto que os contextos fora da sala de aula permitem 

estabelecer.  

As crianças e adolescentes utilizam o processo de modelação para crescer e 

o professor de EF pode e deve ser um modelo neste sentido. Por isso, e pela 

importância de cada professor se sentir parte do meio escolar, a participação 

nas atividades agendadas torna-se tão importante. 

Durante este ano letivo participei em diversas atividades (Corta-Mato 

escolar, Compal-Air 3x3, Semana da Saúde e Sarau Desportivo) 

desempenhando diferentes papéis. 
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4.2.1.1 Corta-Mato Escolar (dia 16 de dezembro de 2010) 

 

Na realização do Corta-Mato escolar, embora não estivesse incumbido da 

sua organização, desde cedo me disponibilizei para a promoção de um maior 

envolvimento de todos. Desde a sua divulgação até à concretização, nunca 

deixei de promover esta atividade que, não sendo de cariz obrigatório, tornava-

se bastante importante para grande parte dos alunos. 

“Com vista à sua organização, algumas das reuniões de grupo tiveram este 

tema incluído na ordem de trabalhos. Nestas foi possível distribuir tarefas, 

identificar fatores que pudessem influenciar a realização do evento (e encontrar 

respetivas soluções), criar o percurso, definir o horário para cada escalão, entra 

várias outras preocupações. (…) A minha função nesta atividade foi a de 

controlar a passagem dos alunos para a meta quando estes possuem os 

elásticos que evidenciavam o cumprimento de todo o percurso. Caso contrário, 

encaminhá-los-ia para o percurso seguinte. A dado momento, também ajudei 

os alunos do Curso Tecnológico de Desporto a distribuir os elásticos aos 

concorrentes, de modo a evitar que o tempo de paragem fosse muito elevado, 

devido ao diminuto número de «organizadores» a realizarem essa função.  

Da realização desta atividade, os participantes que obtiveram melhor 

classificação foram representar a ESOD no Corta-Mato realizado no dia 12 de 

fevereiro no Parque Urbano da Rabada – Burgães (Santo Tirso).  

No que respeita à participação da turma C do 7º ano pelo qual sou 

responsável, 19 alunos, num total de 23, participaram na atividade, o que 

demonstra o seu entusiasmo pela prática de atividades desportivas. Grande 

parte destes ficou bem classificada, sendo que 6 foram selecionados para 

representar a ESOD na fase de apuramento supracitada.” (Reflexão Final 

Corta-Mato escolar) 
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4.2.1.2 Compal-Air 3x3 (dia 04 de março de 2011) 

 

 “A Escola acolhe o Compal Air há já alguns anos. Sendo esta uma atividade 

a nível Nacional de Basquetebol de 3x3, em regime de torneio, as equipas 

participantes realizaram uma competição interna, com vista a apurar quem 

representará a escola na fase final do concurso, dia 19 de março no Colégio 

dos Órfãos do Porto, durante toda a manhã, pretendendo-se apurar a equipa 

vencedora da zona regional do Porto para cada escalão (Iniciados, Juvenis e 

Juniores, masculinos e femininos). (…) O papel dos professores nesta 

atividade era essencial, tanto no auxílio da arbitragem, como na organização 

do torneio, estabelecimento de equipas que passam às fases seguintes, entre 

outros. Por isso, todos os estagiários foram convocados para esta atividade 

para desempenhar tais papéis. (…) A minha colaboração nesta atividade foi 

diversa. Para além do acompanhamento das várias equipas da minha turma, 

organizei as restantes pelos respetivos campos e horários de jogo.  

No que respeita à participação da turma C do 7º ano pela qual sou 

responsável, 20 alunos, num total de 23, participaram na atividade, o que 

demonstra o seu entusiasmo pela prática de atividades desportivas. Grande 

parte destes ficou bem classificada, chegando às finais do torneio interno na 

ESOD.” (Reflexão final Compal-Air 3x3) 

 

A participação nestas atividades foi bastante enriquecedora pela troca de 

experiências com os intervenientes e pela responsabilidade da organização do 

evento para a comunidade escolar. Estas experiências permitiram-me ganhos 

na capacidade de organização de eventos de diferentes tipos, bem como na 

capacidade de arbitragem e resolução de conflitos. Ser parte ativa da equipa 

organizadora fez-me sentir ser mais naquela escola.  

Com estas atividades, pude ainda contactar com professores com os 

quais nunca havia contactado, o que permitiu trocas de experiências 

relevantes, e experienciar de que forma se consegue mobilizar toda uma 

comunidade educativa, envolvendo-os em práticas de estilos de vida 

saudáveis. 
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As restantes atividades (Semana da Saúde e Sarau Desportivo), irei abordar 

mais especificamente no ponto 4.3 - Relações com a Comunidade, pois trata-

se de momentos em que a relação com a comunidade esteve bem presente. 
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4.2.2 Na procura do Desporto Escolar 

 

De modo a tomar conhecimento sobre as leis que regulam o papel do 

professor no Desporto Escolar, conhecendo a sua função como «treinador» de 

uma equipa, compreendendo melhor toda a atividade de ensino e treino 

enquanto processo dominantemente pedagógico, fui assistindo a alguns treinos 

dos professores nele envolvidos, consultando igualmente o site do Desporto 

Escolar da ESOD, que contém todas as suas atualizações.  

Deste modo, foi-me possível manter um contacto mais profundo sobre toda a 

dinâmica que nele se insere. Verifiquei que os alunos estão motivados, 

empenhados na realização das tarefas propostas, o nível competitivo é muito 

maior, a correta realização das tarefas assume um caráter mais global, 

permitindo estabelecer comparações com os clubes desportivos em meio 

extraescolar. A dinâmica da aula, as rotinas estabelecidas estão sempre 

presentes. O pormenor na execução de cada habilidade, o seu refinamento 

adquire uma maior importância pela necessidade de fazer evoluir cada aluno 

na modalidade específica. A participação em competições coloca nos alunos 

um desejo de melhoria das suas capacidades, de colocar à prova os seus 

limites, de testar a sua evolução, de encontro e confrontação com o outro 

segundo as leis éticas do Desporto. 

Nisto, o Desporto Escolar mantém um caráter global, pelo que existe a 

necessidade da sua manutenção nas escolas. 
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4.2.3 Na procura do cargo de Diretor de Turma (DT) 

 

Visto que uma das tarefas inerentes ao ser professor, é ser DT, procurei ao 

longo do ano letivo contactar de uma forma próxima com esta função, estando 

presente na diversas reuniões, procurando saber as tarefas realizadas, ter 

acesso às leis que regulam o seu papel na escola e à componente burocrática 

das reuniões, isto é, as atas onde estão todos os aspetos referentes à 

aplicação dos procedimentos a adotar segundo o regulamento interno. 

Também procurei compreender as funções e as competências na sua relação 

com os pares, sob o ponto de vista administrativo e de gestão de relações 

humanas e, ainda, identificar, apreciar criticamente e intervir nas atividades 

inerentes à DT bem como ao conselho de turma. 

A par com este objetivo colocou-se, também, o conhecimento mais 

aprofundado das necessidades de cada um dos alunos da turma, tendo como 

objetivo o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem que se 

pretende que seja o mais congruente e apropriado quanto possível. Neste 

sentido, a troca de informações com a DT foi bastante importante para que 

eu encontrasse justificação para algumas das atitudes irrefletidas que 

alguns alunos evidenciavam. Conhecer cada um dos seus processos de 

vida, as adversidades porque já haviam passado e que, alguns ainda 

estavam a enfrentar, sensibilizou-me para a necessidade de lhes mostrar 

que a escola, enquanto instituição que visa formar, educar, preparar para 

o futuro, dispõe-se também, a proporcionar divertimento, amizade, 

confraternização e a necessidade de saber viver com o outro. 

A realização de investigação e reflexão sobre o cargo de DT levou-me a 

perceber as suas principais funções, enquadrando-o no contexto da ESOD.  

As funções atribuídas ao DT são diversas, dispondo-se num leque que 

engloba função pedagógica, função administrativa, relação com os professores 

do conselho de turma, com os pais e Encarregados de Educação e processo 

disciplinar. Para além das funções que dizem respeito à sua figura, o DT 

pertence ainda ao Conselho de Turma, Conselho dos DT e pode ainda 

desempenhar o papel de Coordenador dos DT.  
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Segundo o Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21 de julho, o DT possui as 

funções de “assegurar a articulação entre os professores da turma com os 

alunos, pais e Encarregados de Educação, promover a comunicação e formas 

de trabalho cooperativo entre professores e alunos, coordenar, em colaboração 

com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias 

e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno. Deve também articular as atividades da turma com os pais e 

Encarregados de Educação promovendo a sua participação, coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador, e apresentar à direção executiva um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido.” 

A nível administrativo, o DT deve “realizar o levantamento das faltas dos 

alunos (semanalmente) e o registo nos respetivos suportes administrativos, 

enviar aos pais / Encarregados de Educação a informação sobre as faltas dos 

alunos (mensalmente), preencher toda a documentação relativa à avaliação 

dos alunos (antes, durante e após as reuniões de avaliação), manter o dossier 

da DT organizado e atualizado, incluindo nele informações sobre cada um dos 

alunos, obtidas no início e ao longo do ano, o registo da assiduidade dos 

alunos, o registo dos contactos efetuados bem como toda a documentação 

utilizada e a utilizar na relação DT/ Encarregados de Educação, DT/professor, e 

DT/alunos (convocatórias e atas das reuniões com os Encarregados de 

Educação, fotocópias das atas dos conselhos de turma, planificação de 

atividades realizadas, relatórios dessas atividades, documentação relacionada 

com apoios e complementos educativos), e organizar e atualizar o processo 

individual do aluno.” (Decreto Regulamentar nº 10/99 de 21/ de julho) 

O DT deve igualmente, sensibilizar os Encarregados de Educação para a 

necessidade da sua vinda regular è escola, devendo ser realçados os efeitos 

positivos do acompanhamento do seu educando em casa, fomentando hábitos 

de trabalho pessoal, funcionando como incentivo na conquista gradual da 

busca da excelência. Tal facto consiste em aconselhar o educando na 

realização dos trabalhos de casa, ajudar a desenvolver hábitos de trabalho e 

de organização (material escolar, estudo, trabalhos, entre outros), criar um 
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ambiente familiar favorável ao estudo em casa e, também, procurar manter-se 

atualizado sobre a data dos testes e de outras provas, verificando os seus 

resultados. 

Assim, torna-se evidente o papel de mediador entre escola-família, sendo 

necessária a realização de reuniões, o cumprimento da proposta de ordem de 

trabalhos e ainda a característica do DT em ser um bom moderador e gestor de 

relações em todas as reuniões. 

O DT é um mediador do processo educativo e, “tal função deverá ser 

entendida em termos do seu papel de interlocutor/mediador privilegiado entre 

três intervenientes no processo educativo: professores, alunos e Encarregados 

de Educação. Sublinhe-se, contudo, a importância particular do aluno enquanto 

destinatário e agente principal desse processo. (…) É pelo aluno e para o aluno 

que as preocupações de articulação e coordenação dos processos de 

desenvolvimento articular têm de ser assumidas pelo DT. ”  

Compreendi, que para que um bom trabalho seja desenvolvido na turma, é 

crucial que o DT desempenhe as suas tarefas com rigor e que crie um 

ambiente de responsabilidade, quer na turma, quer com os Encarregados de 

Educação. Para além da seriedade que o DT deve evidenciar, é fundamental 

que transmita aos alunos um espírito de responsabilidade, de querer alcançar 

sempre mais e melhor. 

Segundo Roldão (2007b): “o DT desempenha, junto dos docentes da turma, 

uma função de coordenação - das atuações de cada um deles no âmbito da 

respetiva área de docência - e de articulação/mediação entre essa ação dos 

professores e os restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos 

e os Encarregados de Educação. Estas funções do DT situam-no assim na 

interface entre duas áreas de intervenção: a docência e a gestão. O DT é, por 

um lado, um docente que coordena um grupo de docentes e é, 

simultaneamente, um elemento do sistema de gestão da escola a quem cabem 

responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside.” 

 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

173 

Nas reuniões de conselho de turma, constatei que há a perceção de que o 

comportamento dos alunos é bastante influenciado pelo envolvimento familiar e 

social que estes possuem, repercutindo-se no seu desempenho escolar. 

Ao longo das várias reuniões, ficou evidente a disparidade de indisciplina 

nas restantes disciplinas, comparativamente às de EF. Nas primeiras, os 

alunos são acusados de não saberem estar na sala de aula, de não prestarem 

atenção ao professor, mas igualmente, não são ouvidos por grande parte 

destes. É colocado nos alunos o estereótipo da não evidenciação de uma 

cultura de trabalho, necessitando de entender melhor o que a liberdade e 

autonomia lhe exigem enquanto pessoas. 

No entanto, todos os esforços realizados com o objetivo comum de transmitir 

ensinamentos e valores aos alunos, de nada valeriam se a articulação entre os 

diferentes professores da turma não fosse a melhor. Neste sentido, Roldão 

(2007b) refere outra necessidade nas reuniões de conselho de turma onde “a 

definição em conselho de turma de um conjunto de competências para as quais 

todos os professores e disciplinas podem contribuir constitui outra área em que 

o DT deve atuar como gestor do desenvolvimento curricular, promovendo o 

debate e a convergência do trabalho que, isoladamente, os professores 

desenvolvem neste sentido. Podem assim rentabilizar-se estratégias e até 

articular procedimentos e métodos de trabalho que contribuirão para um 

trabalho realmente interdisciplinar, embora incidindo em conteúdos temáticos 

diferentes. O aluno poderá assim, com vantagem, aperceber-se da unidade e 

coerência das disciplinas na promoção das mesmas competências. (…) Outro 

problema muito comum relativo ao desenvolvimento curricular ocorre quando 

os docentes funcionam separadamente, não comunicando nem debatendo os 

seus processos de trabalho a nível do conselho de turma. Tal atitude conduz, 

frequentemente, a uma disparidade de processos e de normas de trabalho que 

constituem fator de perturbação - e quantas vezes de desorientação e 

insucesso - para os alunos.” 
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4.2.3.1 Na procura das aulas de Formação Cívica (dias 22 e 29 de março 

de 2011) – um enorme desafio 

 

Segundo Batista et al. (2008) “a Formação Cívica é um espaço de diálogo 

e reflexão sobre as experiências vividas e preocupações sentidas pelos 

alunos, assim como temas e problemas relevantes da comunidade e da 

sociedade. O seu objetivo central é o de contribuir para a construção da 

identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos.” 

No âmbito de uma melhor perceção do cargo de DT, lecionei duas aulas, em 

que, após conversa com a professora DT da turma C do 7º ano, ficou definido 

que iria abordar a “Educação para os Afetos – mudanças na Puberdade e na 

Adolescência” nas datas de 22 e 29 de março. 

“Esta aula assumiu-se como um enorme desafio, na medida em que lecionar 

uma temática em que os alunos têm de estar dentro de uma sala, é diferente 

duma aula de EF, com a turma em permanente movimentação. O principal 

problema colocava-se ao nível do seu comportamento. Desde logo tive este 

aspeto em atenção, onde a solução encontrada foi a criação de uma aula 

motivadora, cativante e desafiadora, em que cada aluno se sentisse envolvido 

na mesma, tratando-se não de mais uma aula, mas de uma verdadeira aula, 

potenciadora de aprendizagem para os alunos. Presumi de antemão que, se 

realizasse mais uma apresentação com textos, seria um fator potenciador de 

mau comportamento, pois este é o formato das restantes aulas. Optei assim 

pela apresentação de vídeos que retratassem um pouco todos os 

comportamentos/modificações que os adolescentes sentem nesta fase. Com 

uma aula dinâmica em que os alunos fossem os atores principais, não haveria 

problemas para a realização deste desafio. (…) É com grande satisfação que 

encaro estes novos desafios.” (Reflexão aula dia 22 março.) 

 

Na semana seguinte, o lecionar de mais uma aula, a continuidade de um 

desafio, com mais certezas e convicções. 

“Para esta aula tinha previsto convidar um grupo de teatro do Programa 

“CUIDA-TE” do Instituto Português da Juventude, que promove ações de teatro 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

175 

debate sobre temas de interesse dos jovens relacionadas com a promoção da 

saúde, que estimulam a reflexão e o debate sobre problemas da realidade. No 

entanto, esta opção envolvia custos que a Escola não podia suportar. (…) 

Assim, e mantendo o objetivo de protagonizar uma confrontação de ideias, 

verificando as opiniões dos elementos da turma, decidi realizar um debate onde 

foram analisadas várias questões relacionadas com a Adolescência. (…) Esta 

foi uma experiência bastante gratificante, na medida em que foram as 

primeiras aulas teóricas que lecionei, sentindo-me agradado com a 

dinâmica que estas obtiveram, assim como com a recetividade e 

motivação apresentadas pela turma.  

Experiências destas enriquecem o processo de formação que tenho vindo a 

obter, pretendendo enriquecê-lo cada vez mais.” (Reflexão aula 29 de março) 

 

O lecionar destas duas aulas deixou em mim um sentimento de confiança, 

de alegria, de felicidade pelo modo com os alunos se deixaram envolver pela 

minha presença na sala de aula, bem como pelo seu entusiasmo no que eu 

lhes transmitia. Sem dúvida, momentos que me permitiram ver cada aluno 

de um modo diferente do que o que via até então. Pude verificar que, o mau 

comportamento que tantos outros professores relatavam de grande parte dos 

alunos da turma, pudera ser modificado através de aulas cativantes, em que o 

professor se torna um aluno, igualmente em processo de aprendizagem, 

naquele contexto fechado que é a sala de aula, mas bastante aberto na 

transmissão de ideias, uma abertura de saberes, de conhecimentos, que 

também a mim me permitiu aprender bastante. 

Confesso que a última aula deixou em mim um desejo de lecionar estas 

aulas até ao final do ano letivo. No entanto, ciente da minha curta 

disponibilidade temporal, concluí que as tarefas da minha vida pessoal e 

profissional, não me permitiam ter o tempo necessário para conseguir lecionar 

aulas de qualidade, de excelência sobre as diferentes temáticas na Formação 

Cívica. Tendo sempre presente o desejo do melhor para os alunos, não 

cheguei a propor esta ideia à professora DT. Oportunidades futuras virão e, 

certamente que não as irei deixar passar. 
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Assim, quando chegar o momento de desempenhar o cargo de DT terei mais 

certezas sobre o que fazer.  

Ser DT não é só assinar um conjunto de justificações de faltas, 

entregar as notas ou lecionar aulas de Formação Cívica. Acima de tudo é 

ensinar a ser e a estar. Ensinar os caminhos da liberdade, respeito e 

autonomia.  

Ensinar é também abrir portas e o DT tem nas suas mãos ferramentas que o 

tornam mais próximo daqueles a quem tem que transmitir a mensagem e, mais, 

pode fazer com que essas ferramentas sejam partilhadas com outros 

professores, que o podem ajudar na tarefa de ensinar a ser. Afinal, cada 

professor tem um papel enquanto educador.  

Ser DT exige muito empreendimento e dedicação para com os alunos, e 

portanto, será sempre na evolução destes que se deverá buscar a força e o 

alento para o «trabalho» a desenvolver. 

 

De seguida irei reportar-me às atividades de relação com a comunidade, 

pois sem a sua colaboração (direta ou indiretamente), nada disto seria 

possível. 
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4.3 Área 3 – Relações com a Comunidade 

 

A área de relações com a comunidade engloba atividades que contribuem 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação escola – meio. Tem como objetivo integrar as componentes mais 

significativas da identidade da comunidade onde se insere a escola. 

O conhecimento e estabelecimento de laços com a comunidade envolvente 

são fundamentais para a compreensão da escola enquanto elemento de um 

organismo sócio – cultural, tendo em vista as suas potencialidades, visando a 

promoção de atividades com relevância educativa para os alunos. 

A escola não pode limitar-se a viver na sociedade, deve sim, procurar 

viver para a sociedade, evidenciando todas as funções e competências 

que dela se exigem. Para tal, o conhecimento do meio onde me encontro – 

Oliveira do Douro, tornou-se imprescindível para perceber alguns dos 

comportamentos e atitudes dos alunos, ajudando-me a agir em conformidade. 

Ao longo do ano letivo, pude estar presente em várias atividades da ESOD, 

que passarei a descrever e a analisar face aos benefícios da integração na 

comunidade. 
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4.3.1 Visita Desportiva ao Vitalis Park (dia 08 de janeiro de 2011) – a 

primeira confrontação dos alunos com um novo professor 

 

Esta atividade foi desenvolvida por mim, em cooperação com o Futebol 

Clube do Porto – Dragon Force, instituição pelo qual exerço funções de 

treinador de Futebol. A sua permissão e a ajuda de todos os seus elementos foi 

preponderante para que toda a visita desportiva fosse um enorme sucesso. 

“Com o objetivo de articular diversos saberes curriculares, de desenvolver 

competências no âmbito da disciplina de EF, bem como proporcionar 

simultaneamente um momento ímpar de convívio em ambientes invulgares, foi 

possibilitada aos alunos da turma C do 7º ano da ESOD uma visita às 

instalações do Vitalis Park, jogando contra equipas do Futebol Clube do Porto – 

Dragon Force, aumentando os índices motivacionais na prática do Futebol e o 

espírito de equipa/cooperação. 

Foi possibilitada a comparência dos Encarregados de Educação nas 

instalações para que também eles pudessem integrar este momento que foi 

criado para o bem-estar dos seus educandos. 

Foram duas horas bastante gratificantes, onde pude ver o outro lado dos 

alunos e onde estes conseguiram ver o outro lado do Eu – Professor, isto é, o 

Eu - Treinador do Futebol Clube do Porto.  

Tive a preocupação constante de circular de um campo para o outro, 

falando com os alunos, incentivando-os, corrigindo-os, brincando com 

estes, de modo a que, também eles, pudessem tirar o maior proveito 

possível desta realidade que, certamente para muitos, era desconhecida e 

dificilmente voltará a ser vivenciada. 

Atividades destas assumem uma preponderância enorme nos alunos e na 

dinamização da Escola, pelo que, ao longo deste ano letivo, tentarei realizar 

atividades diversificadas, dentro e fora da Escola e do tempo normal de aulas.  

No que respeita à participação da turma, em 23 alunos da turma C do 7º 

ano, 14 adeririam com entusiasmo, 4 faltaram por impossibilidade (doença ou 

jogo de Futebol da sua equipa de competição) e 5 por falta de interesse, o que 

reflete uma adesão bastante significativa. 
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Não podia terminar esta reflexão sem deixar um agradecimento muito 

especial a todos aqueles que tornaram possível a realização desta atividade: 

aos alunos, ao professor-cooperante Avelino Azevedo, aos Encarregados de 

Educação, aos dinamizadores da ESOD, e até mesmo, aos meus colegas 

Treinadores e gerentes do Futebol Clube do Porto, sem os quais este momento 

não teria sido concretizado.” (Reflexão Visita Desportiva ao Vitalis Park) 

Este foi sem dúvida, um dos grandes momentos vivenciados entre mim 

e os alunos da turma pelo qual estive responsável durante este ano letivo. 

Que grande momento de envolvência entre professor – alunos – 

comunidade educativa, sendo que os alunos estão sempre no centro de 

todo o processo educativo. 
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4.3.2 Semana da Saúde (semana de 4 a 8 de abril de 2011) 

 

O vivenciar de mais uma semana que encheu de orgulho a minha função de 

professor na ESOD. 

“A Semana da Saúde foi realizada na última semana de aulas do 2º período, 

com o objetivo de proporcionar um conjunto de variadas iniciativas aos alunos 

e à comunidade educativa da ESOD, como a participação em conferências, 

seminários, rastreios, atividades desportivas, recolha de alimentos, encontro 

com escritora, concerto, caminhada solidária, entre outros. 

Atividades como aeróbica, karaté, body combat, capoeira, o contacto com 

elementos do exército, marinha e força aérea foram pontos altos no decorrer 

desta semana que ficou marcada e continuará a marcar pela positiva todo o 

meio envolvente à ESOD. 

Durante toda a semana era-lhes concedida a possibilidade de participar 

gratuitamente no rastreio ortodôntico e de risco de Acidente Vascular -Cerebral 

(AVC), contribuir com produtos alimentares para a recolha de alimentos, bem 

como com o mínimo de 1 euro, aquando da inscrição do seu educando na 

“Caminhada Solidária”, que se realizou na sexta-feira, dia 8 de abril, onde 

foram percorridas as principais ruas de Oliveira do Douro. A “Caminhada 

Solidária” esteve aberta à participação das famílias e demais membros da 

comunidade, sendo o valor do contributo que se proponha, o mínimo de 5 €. 

Os 322 alunos, 13 auxiliares de ação educativa e 64 professores que 

aderiram à Caminhada Solidária, proporcionaram a recolha de 763,00 €. 

Reunidos todos os contributos obtidos, estes foram entregues ao Conselho 

Social da freguesia de Oliveira do Douro, conforme previamente anunciado, 

cerca de 200Kg de alimentos e um cheque no montante de 1.018,00 €, 

destinados ao apoio vital a pessoas das mais carenciadas da nossa freguesia. 

Sem os apoios e parcerias de entidades como a farmácia da liga de Vila 

Nova de Gaia, Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

Instituto Superior da Maia, Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC Âncora), 

Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Associação Cais/Porto, Samaritanos - 

http://www.esec-oliveira-douro.rcts.pt/projectos/Recolha_alimentos.pdf
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Missão de Caridade, Gimnoavintense, Bicademia, Tuna Musical - A Vencedora, 

e Bombeiros Voluntários de Avintes, nada disto teria sido possível. 

No que respeita à participação dos elementos da turma pelo qual sou 

responsável, todos participaram em grande parte das iniciativas propostas. Os 

rastreios foram realizados no horário de aulas de EF, conforme planeado. A 

Caminhada Solidária tornou-se em mais um momento de união, de 

convívio, de entusiasmo da minha parte para com todos os alunos da 

turma. São estes momentos de interação, de partilha de saberes, de 

convivência com todos aqueles que já me tão próximos pela 

profundidade, pela alegria, pelo bom clima que conseguimos criar e 

acima de tudo manter, que todo o meu processo de formação como 

professor-estagiário de EF tem vindo a adquirir significado e 

consistência. Certamente que estes momentos marcar-me-ão para o resto 

da minha vida.” (Reflexão Semana da Saúde) 

Concluída mais uma atividade de interação com a comunidade, é com um 

enorme agrado que verifico que foi muito bem conseguida. Todos os agentes 

educativos se deixaram envolver em mais uma ação de solidariedade, com 

vista ao apoio das pessoas mais carenciadas na freguesia de Oliveira do 

Douro. 

Relativamente à diversidade de atividades proporcionadas, estas foram do 

agrado de todos, possuindo um aglomerado de competências que em muito 

permitiram desenvolver a consciência crítica por grande parte dos alunos. 
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4.3.3 Sarau Desportivo (dia 09 de junho de 2011) 

 

O culminar de um ano de muitas e variadas alegrias. Daí a necessidade de 

terminar em grande: 

“O Sarau, realizado na penúltima semana de aulas do ano letivo, foi um 

momento que aglutinou toda a comunidade educativa. Os alunos 

demonstraram algumas das competências que foram desenvolvendo ao longo 

do ano mas, mais importante do que isso, foi sentir a alegria de cada turma que 

apresentou um número. O empenho, dedicação e espírito de sacrifício 

demonstrado por todos será uma lição que vão reter deste, que poderá ser 

considerado o evento culminante na ESOD. 

A atuação de um grupo formado por alguns elementos da minha turma 

foi um dos grandes momentos da noite. Foi com muito orgulho que 

verifiquei todo o seu esforço recompensado. Horas de treino, momentos 

finais às aulas de EF em que eram treinados e afinados alguns aspetos 

desta atuação, culminaram em mais um dos grandes momentos vividos 

por nós. Sem dúvida que esta união, este sentimento de pertença a um 

grupo, jamais se darão por terminados no final do ano letivo. Pessoas que 

marcam como os alunos me marcaram durante todo o ano letivo, nunca 

serão esquecidas após todo este percurso.” (Reflexão Sarau Desportivo) 

Atividades como estas permitiram, não só uma participação ativa na escola, 

como o estabelecimento de relações com a comunidade. Todos saímos a 

ganhar, num evento que adquiriu enorme capacidade de persuasão na 

envolvência da comunidade educativa na escola. 
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4.3.4 Atividades não concretizadas 

 

Com o objetivo de transmitir saberes no que respeita ao Corpo Humano, foi 

colocada a possibilidade da turma C do 7º ano da ESOD realizar uma visita de 

estudo ao Museu da Alfândega do Porto, onde estavam expostas várias 

espécimes de corpos reais que ofereciam um manual visual tanto real quanto 

possível sobre o nosso próprio corpo.  

Assim, surgiu a ideia de realizar esta visita com a professora da disciplina de 

Ciências Naturais, tornando a experiência mais produtiva no que respeita à 

compreensão do que ia sendo observado, cruzando saberes que vão ao 

encontro em ambas as disciplinas. 

No entanto, e visto que a exposição terminava no final do mês de janeiro, 

não foi possível a sua concretização. Ficará a ideia para uma possível 

oportunidade futura. 
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4.4 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

A área de desenvolvimento profissional engloba atividades e vivências 

importantes na construção da competência profissional, numa perspetiva do 

seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.  

O exercício da atividade, em que o EP se enquadra, é a forma mais imediata 

de promover o desenvolvimento profissional. Aqui, partir da reflexão é 

essencial, à qual se deve aliar a investigação, para modificar ou reajustar a 

ação. 

Neste sentido, tornou-se imprescindível a partilha de problemas, angústias e 

receios, essencialmente com os agentes educativos mais próximos – núcleo de 

estágio. A ajuda do professor cooperante, do professor orientador da FADEUP, 

bem como de todos os restantes professores do grupo de EF, tornaram-se 

bastante gratificantes, quer na constante procura de soluções, quer no modo 

como nos conseguiram envolver enquanto núcleo, aceitando-nos como 

elementos fundamentais para a sua evolução e para a evolução do grupo na 

ESOD. Sendo cada um dos professores, uma fonte de experiência e de 

saberes, a sua disponibilidade de partilha assumiu-se como um 

instrumento fundamental na minha busca de conhecimento e 

aprimoramento, dotando-me de habilidades e estratégias de ensino, que 

até então eram desconhecidas para mim e, essencialmente, em mim. O 

seu conhecimento, certamente ser-me-á bastante útil ao longo de toda a 

minha vida. 

As reuniões de núcleo organizaram-se de tal modo que permitiram a partilha 

de opiniões acerca do desempenho na aula, sendo sempre realizadas críticas 

construtivas que visavam aperfeiçoar competências ou ter em atenção 

determinadas falhas. Saber ouvir e saber criticar foram competências que fui 

desenvolvendo com as sucessivas experiências. 

Para tal, também o companheirismo, a amizade, a ajuda de todos os 

auxiliares de ação educativa, essencialmente aqueles que se encontram no 

pavilhão gimnodesportivo, o Sr. José e a D. Margarida, através da partilha de 
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relações, de uma ajuda mútua, em muito enriqueceram e enalteceram a minha 

formação profissional como professor de EF. 

 

Para que a minha atuação continuasse a ter sempre presente a meta da 

excelência, tornava-se importante continuar a formar-me como professor, como 

pessoa, a melhorar a minha capacidade de escrita, conseguindo expressar 

tudo aquilo que fui refletindo em cada instante neste ano letivo. 

Esta capacidade não se assume como importante apenas após a realização 

de uma tarefa, mas igualmente antes e no exato momento da sua ocorrência. 

Só quem reflete antes, na, e após a ação, conseguirá elevar o seu próprio 

projeto de crescimento profissional e pessoal. 

Assim, a reflexão foi-se assumindo como a capacidade de eu conseguir 

interligar os conhecimentos teóricos com a prática. Só refletindo sobre o 

processo, fui capaz de me autoavaliar em cada instante, de modificar alguns 

objetivos, de obter comportamentos esperados, de envolver os alunos da turma 

e de me deixar envolver com estes. Mas, para possuir esta capacidade, tive de 

adquirir a capacidade de conhecer, de observar, visualizar, questionar em 

alguns momentos, de decidir em vários. Só assim consegui mudar ideais pré-

concebidos, modificar estratégias adotadas, adaptar soluções aos problemas. 

Sinto que me tornei melhor professor ao conseguir olhar para cada momento e 

verificar o que deveria ser modificado, bem como o que é suscetível de 

manutenção, pois potenciava as qualidades pretendidas. 
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5. UM OLHAR SOBRE O FUTURO 

 

“Ficarás satisfeito se fizeres cada coisa da vida como se fosse a última.” 

Marco Aurélio (cit. por Bento, 2006) 

 

Terminada mais uma etapa da viagem da minha vida, regresso com a 

certeza que, se não fosse este Estágio Profissional, nada do que aprendi até à 

data teria significado. Foi nele que pude aplicar grande parte do conhecimento 

adquirido na Faculdade de Desporto, naquela que completou todas as minhas 

aspirações. 

Foram, sem dúvida, os cinco anos mais proveitosos da minha vida. Neles 

aprendi a viver numa outra casa, longe da minha família, a adquirir liberdade, 

mas, igualmente, responsabilidades que até então me eram desconhecidas. 

Foi neles que cresci como Homem, que iniciei o maior e melhor momento de 

formação para o meu futuro profissional. Sem dúvida que a Faculdade nos 

prepara o melhor possível para as vicissitudes da vida, para os receios e 

anseios que poderemos vir a obter. 

Receios esses que se ergueram de forma auspiciosa no início deste ano 

letivo, onde tive a «difícil» tarefa de ser Professor de Educação Física de um 

conjunto de alunos que iriam ver em mim um exemplo, a força na transmissão 

de ensinamentos que veriam como certezas absolutas. No entanto, nada se 

torna difícil quando a aspiração é ampla, quando a ambição de formação se 

assume como imperativo categórico, como lei da vida. Caso contrário, não 

assumiria as tarefas a que me propus em tão curta duração: aluno na 

Faculdade de Desporto, Professor de Educação Física na Escola Secundária/3 

de Oliveira do Douro e Treinador de Futebol do Futebol Clube do Porto – 

Dragon Force. Como em tudo na vida, tinha como limite chegar aos limites em 

todas as minhas ações. Conseguir ser o melhor possível em cada instituição, 

em cada dia, em cada ação, em cada reflexão, em cada (re)ação. Tal exigência 

era impossível? Não! Sempre foi possível pois desde cedo me vi como alguém 

possuidor de uma força, de uma aspiração, de um desejo de transcendência, 

em que nada nem ninguém conseguiria destruir os meus sonhos.  
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Concluído grande parte deste meu percurso, é com orgulho que afirmo que 

dei o melhor de mim em cada instante, em cada tarefa, em cada segundo da 

minha vida. É certo que durante toda esta viagem, grandes obstáculos se 

depararam à minha frente, enormes precipícios se vislumbravam em meu 

redor. No entanto, todas as forças que sempre me rodearam ajudaram-me a 

ultrapassar cada pedra do meu caminho e com elas construir uma escada para 

chegar ao topo. E é a este topo, com o erguer desta escada em permanente 

construção que pretendo alcançar a excelência, a mestria que guiará todo o 

meu percurso de vida. 

 

Ser Professor não é nada mais do que isto! E ser professor de Educação 

Física é possuir esta ambição na sua máxima plenitude. É viver o Desporto 

como o ar que se respira, é ver em cada aluno uma peça fundamental na sua 

vida, é marcar pela diferença, é ter o dom de transformar, é a busca incessante 

pela perfeição. É ser “Citius, Altius e Fortius”, é defender o Desporto como se 

da sua própria vida se tratasse. 

Faço minhas as palavras de Bento (2006, p. 4) ao afirmar “sim, sou 

professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número daqueles que se 

empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de sagrar de 

Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à nossa 

imperfeita perfeição.” 

 

Ao longo deste ano tive a oportunidade de começar este meu percurso de 

ser Professor de Educação Física. Sem dúvida que esta missão tornou-se na 

formação mais ecológica que poderia ter, o vivenciar de tudo em contexto real. 

Possuir a agradável tarefa de conceber, planear, realizar e avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem foi das experiências mais marcantes de toda a minha 

vida. Verificar o desenvolvimento transformado em cada aluno, a interação que 

se foi criando, a magnitude da presença que cada um possuía em mim, dentro 

e fora do contexto de aula. Sim, é certo que tive o dom de puder transformar, 

mas fui igualmente sujeito e objeto, na medida em que também eu fui 
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transformado de forma indireta ao longo de todos estes dias de prática 

profissional. 

Sem a ajuda de todos os intervenientes (diretos e indiretos), nada disto teria 

sido tão marcante e audaz no modo como adquiriu significado. A ajuda, o 

acompanhamento de todos foi essencial nesta minha viagem. 

Assim, considero que o Estágio Profissional concedeu-me capacidades, 

técnicas, estratégias e habilidades imprescindíveis para todo este processo - 

dotou-me da arte de ensinar, uma arte que terei de sublimar. 

É com felicidade que encaro os objetivos a que me propus no início do ano 

letivo e verifico que consegui cumpri-los com primazia, adquirindo saberes, 

sensações e sentimentos que nenhum saber teórico me poderia ter concedido. 

Contudo, tenho presente em mim a certeza de que ainda existem vários 

caminhos a percorrer, várias viagens como destino. 

É certo que viajo por caminhos incertos com a diferença de que agora sigo 

com uma bagagem muito mais preenchida, mais completa. 

 

Citando Saramago: “o fim duma viagem é apenas o recomeço doutra. É 

preciso recomeçar a viagem. Sempre.”  

 

Assim, finalizada esta viagem surgirá a necessidade de recomeçar outra, 

porquanto, o conhecimento e a formação serão os combustíveis que me 

permitirão seguir viagem.  

Surgirá igualmente a necessidade de reabastecer constantemente … 
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Anexo 1 – Tabelas de resultados de CMA após estratégia Explicação e Explicação + Demonstração 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXIX 

Anexo 2 – Plano de aula nº 49 e 50 
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Anexo 3 - Plano de aula nº 58 e 59 
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Anexo 4 - Plano de aula nº 75 e 76 



 

XXXIV 

 



 

XXXV 

Anexo 5 - Plano de aula nº 87 e 88 
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