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RESUMO 

O Estágio Profissional assume-se como um meio de integração no exercício da 

vida profissional progressiva e orientada, através da prática pedagógica em 

contexto real. Deste modo, o presente Relatório de Estágio Profissional 

pretende apresentar todo o processo de investigação-reflexão-ação operado. 

O Estágio Profissional decorreu na Escola E.B. 2,3 de Rio Tinto, num 

Núcleo de Estágio composto por três elementos. O seu acompanhamento ficou 

a cargo de uma professora da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, designado de Professora Orientadora, e uma professora da escola, 

denominada Professora Cooperante. 

O Relatório de Estágio Profissional apresenta-se dividido em cinco 

capítulos. O primeiro é referente ao Percurso Biográfico, onde se estabelecem 

os traços gerais da identidade do Estudante e as suas motivações e 

expectativas relativamente a este processo. O segundo capítulo, concernente 

ao Enquadramento da Prática, apresenta a forma como o Estágio Profissional 

se encontra estruturado e reflete algumas das exigências acerca da prática 

docente. O terceiro capítulo refere-se à Realização da Prática. Como tal, nele 

estão presentes as decisões referentes ao Planeamento, Conceção e Gestão 

do processo de ensino, identificando-se as principais dificuldades sentidas e se 

reflete acerca das estratégias adotadas. Neste capítulo está também presente 

o estudo de investigação realizado acerca da comparação da motivação dos 

alunos para a prática da aula de Educação Física e dos Clubes da Escola. O 

capítulo seguinte diz respeito à Participação na Escola e às Relações com a 

Comunidade estabelecidas ao longo do Estágio Profissional no sentido de 

desenvolver uma relação mais próxima com toda a comunidade educativa. Por 

fim, o quinto capítulo engloba a temática do Desenvolvimento Profissional, 

onde são focadas as questões acerca do pensamento reflexivo e se 

apresentam todas as estratégias desenvolvidas no sentido de melhorar a 

prática enquanto professor. 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

REFLEXÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, MOTIVAÇÂO. 
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ABSTRACT 

Teaching Practicum is integration mean of progressive and oriented 

professional exercise, through pedagogical practice in a real context. So, the 

present Report intends to resume, in a reflective manner, all the investigation-

action-reflection process realized during Teaching Practicum.  

The period of training took place in a school denominated E.B. 2, 3 de 

Rio Tinto, within a Training Group based on three people. The monitoring was 

made by a University Teacher, designated Supervisor Teacher, and a school 

teacher, denominated Cooperating Teacher. 

The Teaching Practicum Report is divided in five main chapters. The first 

refers to Biographical Framing, which sets the broad outlines of presservice 

teacher profile and his motivations and expectations for this process. The 

second chapter, concerning Teacher Practicum Fitting, shows how the 

Teaching Practicum is structured and presents some demands about teacher 

practice. The third one is related to Realization of the Practice. As such, it is 

explained all Planning, Designing and Management decisions made during the 

learning process, which are identified the main difficulties experienced and 

reflected on the strategies adopted. This chapter is also present a research 

study conducted on the comparison of students’ motivation to practice Physical 

Education lessons and School Clubs. The next chapter concerns to School 

Participation and Community Relationship established during Teaching 

Practicum, in a way to develop a closer relationship with all educative 

community. At last, the fifth chapter encompasses all the entire area on 

Professional Development, where the issues are focused on reflective thinking 

and have all developed strategies to improve the practice as teacher. 

 

KEY WORDS: TEACHING PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, 

REFLECTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, MOTIVATION 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As aprendizagens experienciais e os processos de socialização 

assumem uma importância tão ou mais significativa para o desenvolvimento 

humano e profissional como as aprendizagens resultantes dos processos 

estruturados de ensino e aprendizagem (Formosinho, 2001). 

Desta forma, uma formação completa não deve sustentar-se apenas na 

aquisição de conhecimentos teóricos, devendo também contemplar momentos 

nos quais seja possível a vivência de situações que exijam a aplicação prática 

e contextualizada desses conhecimentos. 

Como tal, a fase de prática pedagógica presente no Estágio Profissional 

(EP) assume-se como uma prática docente acompanhada, orientada e 

refletida, que proporciona ao futuro professor uma oportunidade de realizar um 

desempenho docente global em contexto real, promotora do desenvolvimento 

das competências e atitudes necessárias para um desempenho consciente, 

responsável e eficaz (Formosinho, 2001). 

Uma vez que a prática pedagógica se assume como um momento de 

capital importância na formação de professores (Siedentop, 1991; Rodrigues, 

2001; Silva, 2009; Rodrigues, 2009) o EP surge, desta forma, como um meio 

de integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada através da prática de ensino supervisionada 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 (Regulamento da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional). 

Sendo através da “prática, investigação e reflexão crítica, reorientadora 

do seu pensamento e da sua ação, que o professor vai superando 

ambiguidades e dificuldades e ganhando competência nas suas funções” 

(Gomes, 2002, p.203), torna-se importante que o EP se transforme num 

momento de Investigação – Ação – Reflexão, em que haja uma ligação e 

influência direta entre estas três dimensões, para que se torne possível a 

aquisição de um saber profissional promotor de boas práticas. 
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Atendendo ao facto de que a profissão docente não se esgota em 

matrizes científicas e pedagógicas, mas também se define através de 

referências pessoais, torna-se necessário que a formação contribua para a 

criação de hábitos de reflexão e auto reflexão (Nóvoa, 2008). 

Será através da reflexão que o futuro professor poderá realizar uma 

aproximação da componente teórica e prática, no sentido de reorganizar a sua 

forma de atuação através do confronto entre as suas vivências e as referências 

teóricas que possui, permitindo-lhe deste modo alcançar uma prática mais 

eficaz. 

Atendendo a estes pressupostos, este documento pretende apresentar, 

de um modo reflexivo, a forma como decorreu todo o processo de ensino ao 

longo do EP, procurando caracterizar as condições e justificar as opções 

tomadas neste percurso desenvolvido num ano letivo no sentido de se atingir o 

estatuto de professor. A sua sustentação teórica surge com o objetivo de tornar 

o Relatório de Estágio Profissional (REP) num documento não só de relato da 

prática, mas de reflexão acerca da mesma e, como tal, promotor do 

desenvolvimento e renovação constante dos conhecimentos que permitam a 

evolução enquanto profissional docente. 

O REP foi elaborado no âmbito do EP, unidade curricular integrante do 

segundo 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 EP decorreu durante o ano letivo 2010/2011, na Escola E.B 2,3 de Rio 

Tinto, do concelho de Gondomar, num Núcleo de Estágio (NE) composto por 

três elementos, e sob a “alçada” de dois professores orientadores, um 

professor da Faculdade, designado por Orientador (PO), e um professor da 

escola onde decorreu o EP, denominado Professor Cooperante (PC). 

O processo de Prática de Ensino Supervisionada (PES) desenvolveu-se 

numa turma de 7º ano, na qual tive a responsabilidade cumprir todas as tarefas 

de Planeamento, Realização e Avaliação inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem, sob a supervisão da PC e acompanhado pela PO. 
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A integração num NE permitiu-me desenvolver este processo num 

ambiente de cooperação e partilha de informação e experiências, bastante 

enriquecedor e facilitador na procura de soluções, para resolver os diferentes 

problemas e exigências provenientes da prática, bem como para o 

desenvolvimento a nível profissional e pessoal.  

Mais ainda, o contacto com toda a comunidade educativa, 

principalmente ao nível do corpo docente, permitiu-me desenvolver um sentido 

de pertença e a construção de uma identidade profissional, que ao longo do 

tempo me permitiu sentir-me integrado na comunidade educativa em que estive 

inserido. 

Sendo este um processo em que se pretendeu desenvolver uma 

sequência de investigação - ação - reflexão, a capacidade reflexiva, que se foi 

aprimorando ao longo deste percurso, revelou-se como uma valência 

fundamental no desenvolvimento das diversas capacidades que me levaram a 

uma atuação mais adequada. 

O REP apresenta-se estruturado em cinco grandes capítulos, que 

abarcam diferentes áreas caracterizadoras de todo o processo relativo ao EP. 

Um primeiro capítulo, referente ao Percurso Biográfico, reflete um 

conjunto de vivências experienciadas até ao momento do EP, que procuram 

definir algumas das minhas características enquanto Estudante Estagiário (EE) 

e justificar o contributo das mesmas para a aquisição de competências e 

motivações para o desenvolvimento desta atividade. Para além disso, este 

capítulo apresenta as principais expectativas criadas antes de iniciar a 

atividade de prática pedagógica acerca de todo o processo de EP, seja nas 

tarefas a desenvolver e competências a adquirir, seja nas relações com os 

diferentes intervenientes, culminando na formulação de objetivos gerais a 

atingir durante este processo. 

O segundo capítulo, referente ao Enquadramento da Prática do Estágio 

Profissional visa apresentar a forma como está definida a estruturação do EP 

nos seus diferentes âmbitos (legal, institucional e funcional), bem como a 

caracterização do contexto onde decorreu a PES, no sentido de se perceber os 

moldes sob os quais se desenvolveu todo este processo. Neste capítulo 



INTRODUÇÃO 

- 7 - 
 

estarão ainda presentes reflexões acerca de temas relacionados com a 

formação e a atividade docente, numa tentativa de caracterizar de forma mais 

pormenorizada a especificidade e as exigências do processo de formação de 

professores, bem como as valências que se pretende que sejam adquiridas 

durante este processo para que o sujeito se torne um professor capaz de 

realizar uma prática de qualidade e competente. 

O capítulo seguinte, que se refere à Realização da Prática, pretende dar 

a conhecer as decisões tomadas no âmbito do Planeamento, Conceção e 

Gestão que mereceram uma maior atenção ao longo do processo de PES. 

Nele procura-se relatar, justificar e refletir como foram vivenciadas as diferentes 

situações e as respostas dadas às diferentes exigências com que fui 

confrontado na prática, nunca descurando de uma contextualização e reflexão 

de cariz mais teórico sobre cada uma das temáticas em questão, servindo de 

base para a construção de um caminho sustentado, na procura de desenvolver 

uma postura e atuação mais competente e eficaz. Ainda neste capítulo está 

presente o estudo de investigação realizado no âmbito da motivação, no qual 

se pretendeu comparar os níveis de motivação para a prática entre os alunos 

de Educação Física e dos Clubes. Através dele foi possível perceber os 

motivos preponderantes para a prática das atividades em questão e constatar 

uma diferença significativa entre os dois grupos em estudo, com os alunos de 

Educação Física a evidenciarem níveis de motivação inferiores. 

O capítulo seguinte confina-se à Participação na Escola, no qual se 

pretende dar a conhecer as diversas atividades que foram desenvolvidas ao 

longo do ano no contexto escolar com o intuito de promover a integração e a 

interação com toda a comunidade educativa na qual estive inserido. 

Por fim, o capítulo relativo ao Desenvolvimento Profissional contempla 

uma reflexão acerca do conjunto de atividades operadas ao longo do processo 

de Estágio com o intuito de melhorar as capacidades para o desempenho da 

função docente, na tentativa de me aproximar de uma atividade e identidade 

mais competente. Nele são focadas, entre outras, a importância e o contributo 

que assumiram o processo de supervisão e a constante reflexividade que 
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caracterizaram este processo na melhoria da minha atividade enquanto 

professor. 
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2- Percurso Biográfico  

2.1 – A influência do Passado no que sou no Presente, e o papel de 

ambos na construção do meu Futuro 

 

É um facto inquestionável que as oportunidades de jogo e atividade 

física têm vindo a degradar-se de forma considerável nas últimas décadas, 

aumentando o sedentarismo na infância (Neto, 2008). Desta forma, cada vez 

se torna mais raro observar crianças a organizar as suas atividades lúdicas fora 

de casa, o que acaba por comprometer de forma significativa o 

desenvolvimento das mesmas, dado que “ as relações entre jogo e literacia são 

evidentes” (Neto, 2008, p.20, citando Christie, 1997) e as “experiências de jogo 

e aventura são fundamentais para as aprendizagens socialmente úteis como 

aprender a ler, escrever, contar…” (Neto, 2008, p. 20). 

Desde criança sempre tive o privilégio de desenvolver as minhas 

brincadeiras fora de casa, na companhia de outras crianças da minha idade. 

Na zona onde eu moro, apesar de ser caracterizada como uma zona 

urbanizada, tenho à minha disposição locais onde as crianças dos vários 

prédios da minha rua têm a possibilidade de se juntar para realizar as suas 

brincadeiras em conjunto. Associado a este facto, a ação dos meus pais 

sempre foi desenvolvida no sentido de evitar o fomento de atividades de âmbito 

mais sedentário, como os jogos de computador, fazendo com que as minhas 

brincadeiras se associassem sempre à atividade física, fosse em jogos como 

as escondidas ou a apanhada, em que tinha de correr e saltar muros, ou em 

atividades como jogar Futebol ou andar de bicicleta.  

Assim, penso que esta situação assumiu um elevado grau de 

preponderância na construção da minha personalidade ao nível da prática de 

atividade física e gosto pelo Desporto, tendo sido algo que se prolongou ao 

longo do tempo. Tal como afirmam Gonçalves e Carvalho (2008, p.150, citando 

Sorokim, 1947; Darlington, 1974) a primeira infância é o período mais marcante 

e intenso no desenvolvimento dos Estilos de vida, não só porque se confronta 

com uma grande panóplia de conceitos, modelos e comportamentos, sobre os 
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quais tem de fazer opções de escolha, aprendizagens, desenvolvimentos e 

aplicações, como também é o período mais plástico e em que há uma maior 

disponibilidade e aptidão para a aprendizagem, para a modificação, para a 

aceitação do novo e do diferente. 

A minha família sempre manteve hábitos regular de prática de atividade 

física, o que contribuiu significativamente para a minha formação pessoal, uma 

vez que, como referem Gonçalves e Carvalho (2008, p.151) “a prática de ócio e 

lazer em equipa familiar, proporcionada pelos espaços verdes nos quais 

predominam os elementos naturais coadjuvados por elementos naturalizados, 

ajuda a construir a educação da pessoa, marcando-a para toda a vida.” 

De facto, a influência dos meus pais foi um fator sempre presente e 

que me levou a ter a prática desportiva como uma atividade permanente na 

minha vida, concretizando o princípio enunciado por Rebelo (2009, citando 

Partridge et al., 2008) de que: “O envolvimento desportivo dos jovens ocorre 

num determinado contexto social, podendo os resultados desse envolvimento 

refletir fortemente a influência que os pais, os irmãos e os amigos exercem nos 

jovens”. 

A capacidade dos pais estabelecerem um clima psicológico adequado 

constituir-se-á como a base de todo o envolvimento parental na socialização 

desportiva dos filhos. A socialização desportiva dos jovens é clara e 

assumidamente um processo lento e contínuo que lhes permite assimilar os 

modos de pensar, os valores e os comportamentos dos seus pais Partridge et 

al (2008, cit. por Rebelo, 2009).  

Ainda fora da idade escolar, os meus pais inscreveram-me na Natação, 

modalidade para a qual eu manifestava alguma apetência, até que um susto 

durante uma aula me levou a querer desistir da sua prática. 

No entanto, a minha modalidade de eleição sempre foi o Futebol, e os 

meus pais sempre viram com bons olhos este meu gosto. Deste modo, o meu 

primeiro contacto com um clube deu-se aos 7 anos, quando pela mão do meu 

pai integrei uma equipa para competir em torneios de pequena dimensão. 

Desde esta altura que o meu gosto se foi desenvolvendo cada vez mais, até 

que aos 10 anos fui convidado por uma outra equipa para iniciar a prática de 
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Futsal federado, modalidade que pratico até aos dias de hoje, alternadamente 

com o Futebol, que pratiquei durante 5 anos. Durante todos estes anos de 

prática, sempre houve o hábito dos meus pais me acompanharem, e ainda hoje 

são raros os jogos que eles não assistem, o que me motiva ainda mais para a 

prática. 

 

Os pais desenvolvem perceções em relação à competência dos filhos e 

à importância do seu envolvimento na prática desportiva. Este facto, entre 

outros, assume-se como uma influência parental determinante no envolvimento 

desportivo dos jovens. (Rebelo, 2009). O mesmo autor (citando Stein et al., 

1999) refere ainda que os pais podem ajudar a criar sensações de prazer 

apoiando e incentivando ou podem ser uma fonte de stress e ansiedade ao 

colocarem excessiva pressão sobre os filhos. No meu caso, penso que a ação 

dos meus pais foi claramente potenciadora do prazer por mim sentido na 

prática desportiva, levando-me a estabelecer ao longo do tempo um vínculo 

cada vez mais forte com o Desporto. 

Para além disso, foi na prática desportiva que adquiri valores como a 

responsabilidade, a capacidade de superação, a capacidade de lidar com os 

outros aceitando as suas diferenças, entre outros, que agora tento transmitir na 

minha atividade enquanto educador, aproveitando o facto de, como refere 

Queirós et al. (2008, p.415): “ O terreno das atividades físicas e desportivas 

constitui-se como um excelente meio de promoção e desenvolvimento de 

valores sociais e pessoais, sobretudos para os mais jovens”. 

Na sociedade atual “ é inegável que o desporto tem exercido uma 

grande influência na formação e generalização de estilos de vida, “pelo que é 

perfeitamente legítimo formular a hipótese de que o desporto pode 

desempenhar um papel de regeneração ética e moral da sociedade.” (Bento 

,2002). 

No meu caso, julgo que o papel que o desporto assumiu foi realmente 

relevante, uma vez que sempre foi uma das atividades que mais interesse 

cativou em mim e, sendo “o ato desportivo visto como espaço de 

desenvolvimento e florescimento do EU moral” (Bento, 2002), é de todo 
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pertinente assumir que esta atividade teve uma influência bastante 

preponderante na construção da minha personalidade e, consequentemente, 

no meu percurso de vida até ao momento e por certo terá em toda a minha 

ação enquanto professor.  

Perante esta minha predisposição para a prática desportiva, não será 

de estranhar que a EF sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas. Devido 

a uma iniciativa da Câmara Municipal de Gondomar, tive a oportunidade de 

frequentar aulas de Educação Física desde o 1º ciclo, algo que na minha 

época, ainda não era uma prática recorrente em todas as escolas.  

E foi, desde esse contacto com a disciplina de EF, juntamente com a prática 

desportiva que fui desenvolvendo fora da escola, em que contactei 

regularmente com outras modalidades como a Natação, o Andebol, o Voleibol, 

o Atletismo ou o Ténis, que cresceu em mim a vontade de estudar no sentido 

de me licenciar em Educação Física e Desporto.  

Ao longo da minha vida escolar, quando os professores me 

questionavam sobre as minhas perspetivas de futuro, a minha resposta sempre 

foi de que seria algo relacionado com Desporto. Não raras vezes, ouvia os 

professores dizerem-me “ Com as tuas capacidades podias pensar em seguir 

outro caminho, como medicina ou direito”, e mesmo alguns familiares 

manifestavam uma opinião pejorativa quanto a esta minha ideia. Apesar destas 

tentativas de persuasão, a minha ideia manteve-se sempre inalterável, tendo 

nesse aspeto a salientar mais uma vez o papel dos meus pais, que sempre me 

apoiaram e me incentivaram a seguir um caminho de acordo com a minha 

verdadeira vontade, e não de acordo com o que os outros julgavam ser a 

melhor opção. 

Chegada a altura de escolher o caminho a seguir no final do 3º ciclo do 

Ensino Básico a minha escolha recaiu obviamente no antigo Curso Científico 

de Desporto, que viria a deixar de existir no ano seguinte. A partir desse 

momento, a minha meta sempre foi alcançar uma média que me permitisse 

concretizar o sonho de ingressar no curso superior de Desporto e Educação 

Física da FADEUP. A reputação desta instituição, agregada ao facto de ser a 

mais próxima da minha zona de residência assumiram-se como argumentos 
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preponderantes para a minha escolha. Assim, em setembro de 2005, alcancei 

os objetivos por mim traçados de ingressar na licenciatura em Desporto e 

Educação Física da FADEUP, que viria a concluir passados 3 anos, já com a 

designação de licenciatura em Ciências do Desporto, em virtude das alterações 

impostas pelo Processo de Bolonha. 

A minha licenciatura foi concluída seguindo a opção de alto rendimento 

de Futebol, segundo a qual tive a oportunidade de vivenciar uma nova 

experiência a nível desportivo, a de assumir o papel de treinador. Esta minha 

primeira experiência foi bastante enriquecedora e despertou em mim um novo 

gosto, pela liderança e ensino de jovens, que foi crescendo ao longo do tempo, 

ao abraçar novos projetos mantendo sempre o contacto com os mais jovens 

Todas estas experiências ao longo da minha vida têm-me levado a 

reforçar continuadamente o interesse pelo Desporto e, numa fase mais recente, 

pela Educação, de tal forma que a escolha deste caminho se tem manifestado 

como um resultado natural das minhas vivências no que à prática desportiva 

diz respeito.  

Também à luz desta ideia, penso que a minha atividade enquanto 

professor estará fortemente condicionada pelo que foi o meu percurso até este 

momento, uma vez que “o processo decisório – inerente ao planeamento, 

condução ou avaliação das diferentes atividades na escola – é desenvolvido 

num contexto psicológico de crenças, teorias implícitas e conhecimento, o qual, 

por sua vez, é enriquecido pelas mesmas experiências decisórias e pelas 

ações que as materializam, numa relação biunívoca (Clark & Peterson, 1986; 

Pérez & Gimeno, 1988; cit. por Onofre, 2002). 
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2.2 - expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Antes de realizar uma reflexão em torno da atividade relacionada com 

o EP no sentido de entender quais foram as minhas expectativas para este 

ano, faz sentido perceber o que se pretende com este tipo de atividade à luz do 

pensamento científico: “Levar o licenciado à reflexão sobre o seu papel, 

visando dar ressignificado aos seus pensamentos e as suas ações, através de 

um movimento dialógico permeado de diferentes experiências individuais, em 

que o perceber e o perceber-se nas situações vividas sejam consideradas” 

(Moreira et al., 2010, p.76) 

O momento do EP foi visto por mim como o culminar do percurso 

realizado desde o momento em que entrei na FADEUP para iniciar a minha 

licenciatura de cinco anos. 

Nessa altura, a minha expectativa passava por enveredar por um 

caminho mais direcionado para o alto rendimento, caminho esse que, durante a 

frequência da licenciatura, me fui apercebendo de que talvez não fosse 

exatamente ao encontro dos meus reais objetivos. Esta ideia viu-se reforçada 

com a implementação do Tratado de Bolonha, que alterou toda a estruturação 

do curso relativamente ao panorama no momento em que ingressei na 

Faculdade e que antecipou a conclusão da licenciatura para três anos, 

fazendo-me optar pela inscrição num Mestrado. Perante as ofertas disponíveis, 

a opção pelo Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário pareceu-me a mais indicada aos objetivos por mim redefinidos 

durante os três anos em que realizei a licenciatura. Enquanto estive ligado ao 

alto rendimento, apercebi-me de que este é um ramo no qual as saídas 

profissionais são escassas, e a realidade com que me deparei apresentou-se 

diferente das expectativas iniciais que tinha. Por outro lado, o âmbito do ensino 

foi sempre visto por mim como um projeto secundário, mas que adquiriu um 

significado mais relevante a partir do momento em que comecei a ter um 

contacto mais permanente com crianças em idade escolar, e percebi a 

importância e o prazer de fazer parte integrante da formação dos mais jovens. 
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Como afirma Guardini (1999, cit. por Santos, 2005), educação significa 

ajudar o homem a se encontrar a si mesmo, tendo de aprender a sair de si 

mesmo, de forma a aceder ao que não é ele, ao que está à frente dele. Por 

isso, educar não é só ajudar a pessoa em desenvolvimento a realizar o que já 

existe em condição natural, mas também a ser capaz de se encontrar e 

confrontar, com o que vem ao seu encontro do mundo em toda a sua 

amplitude. 

Foi a partir do contacto com os mais jovens, em que fui confrontado 

com a necessidade de orientá-los na construção da sua identidade que fui 

desenvolvendo o interesse pela Educação e pelo ato de educar, uma vez que 

durante estas experiências me fui consciencializando de que o ato de educar é 

algo para além da transmissão de conhecimentos, é também ajudar o jovem a 

“transformar-se em pessoa”, uma vez que “educar-se é fazer de si uma pessoa 

humana, é desenvolver em si a pessoa humana que se é genuinamente. O 

homem não nasce pessoa feita; nasce pessoa a fazer e, em rigor, pessoa a 

fazer-se” (Patrício, 1993). Esta construção da pessoa humana é vista por mim 

como algo de fascinante, e foi algo que me levou a encarar a opção de ensinar 

jovens como um caminho a seguir para o meu futuro.  

A partir do momento em que a inscrição no Mestrado de Ensino se 

estabeleceu como o caminho a seguir, o EP passou a ser visto por mim como 

um momento final da vida de estudante, mas também como o momento inicial 

da minha carreira profissional. Assim sendo, o ano de EP foi, para mim, uma 

fase de transição, em que se encerrou um ciclo para dar início a um novo, 

assumindo-se como um momento importante na construção da minha 

identidade e competência enquanto professor: 

“ O estágio significa assim o primeiro momento de desenvolvimento 

profissional, não sendo entendido como algo a posteriori, mas como a fase 

terminal da educação inicial” (Gomes, 2002, p.203).  

No fundo, este foi um momento de teste, onde tive de aplicar toda a 

“bagagem” de conhecimentos por mim adquiridos nos anos transatos da minha 

formação, transformando-a (a bagagem) à luz da ideia de que “ a apropriação 

de conhecimentos científicos e pedagógicos pelos futuros profissionais deve 
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permitir a leitura dos problemas em situações reais, visando a busca de 

soluções para o contexto em que vivem” (Moreira et al., 2010, p.77), levando-

me a “ estabelecer um vínculo entre o que é ensinado na Universidade e o 

trabalho docente na escola, entre a formação e a atuação docente…” (Moreira 

et al., 2010, p.77). 

Assim, a minha expectativa foi de conseguir, através da prática 

realizada ao longo deste ano de EP, desenvolver capacidades que me 

permitissem ser um profissional competente, tornando-me “alguém que sabe 

pôr as suas competências em ação em qualquer situação, um “homem ou 

mulher em situação” capaz de refletir na e sobre a ação, de dominar qualquer 

situação nova; alguém que apresenta a capacidade (as potencialidades) de 

adaptação, eficácia, expertise, capacidade de resposta e de ajustamento ao 

solicitado, ao contexto, e aos problemas complexos e variados que enfrenta na 

sua atividade”(Costa, 2002). 

No entanto, tenho consciência que no processo de “desenvolvimento 

do professor o crescimento profissional se alcança em consequência da 

experiência acumulada associada à reflexão e avaliação permanentes do seu 

processo de ensino”(Gomes, 2002), o que me levou a perceber que, embora 

este ano fosse um momento de desenvolvimento de capacidades, deveria ter 

em conta que, tal como afirma Gomes (2002) “um dos objetivos do Estágio 

Profissional será confrontar o futuro professor com a necessidade, o dever e o 

direito da educação contínua. A educação inicial e contínua constituem um 

processo sequencial que deve ser sistemático e organizado, dado que não se 

atinge a excelência profissional (teacher expertise) no espaço do Estágio 

Profissional”. 

À luz desta ideia, assumo que “é através da prática, pela investigação e 

pela reflexão crítica, reorientadora do seu pensamento e da sua ação, que o 

professor vai superando ambiguidades e dificuldades, ganhando competência 

nas suas funções”(Gomes, 2002). Assim sendo, este ano foi um ano de 

aprendizagem em que procurei desenvolver o máximo de capacidades e 

valências que me sirvam de base para poder atingir um nível de prática que me 

torne um profissional competente, “ entendendo por competência profissional o 
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conjunto dos conhecimentos: saber fazer, saber estar, e também o domínio das 

destrezas do ofício necessárias para o exercício da profissão; isto é, os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para garantir o 

trabalho e o papel de professor. Estas competências são de ordem cognitiva, 

afetiva, cognitiva e prática” (Costa, 2002). 

No que reporta aos alunos, estes devem ser “o centro ou o ponto de 

referência principal do processo de ensino e aprendizagem…” (Santiago, 1996, 

p.22). Atendendo ao seu escalão etário e o ambiente em que sei ria 

desenvolver a nossa relação, esperava encontrar indivíduos também eles 

numa fase transitória, de construção da sua identidade. Desta forma, esperava 

que a nossa relação se caracterize pela reciprocidade, em que eu tivesse a 

possibilidade de aprender com eles e, ao mesmo tempo, guiá-los e auxiliá-los 

nesta fase de mudança das suas vidas, tentando “preparar as crianças para a 

inserção nas estruturas sociais, através da transmissão de conhecimentos 

básicos e de valores morais e culturais, supraindividuais, que se assumem 

como o suporte das instituições e das variadas formas de organização social 

de uma dada sociedade.” (Santiago, 1996, p.19), uma vez que “Ensinar não é a 

única função de um professor” (Costa, 2002, p.102) 

Para além destas questões mais gerais da educação, esperava poder 

desenvolver algumas capacidades necessárias para que o processo de 

ensino/aprendizagem decorresse com eficácia. Embora possuisse alguma 

experiência adquirida no treino de jovens, julgo que foi importante consolidar 

capacidades como o controlo do grupo, a gestão dos tempos de aula, a 

qualidade da instrução e intervenção nas atividades dos alunos, de maneira a 

que a minha influência no seu desenvolvimento de fizesse notar de forma mais 

perentória. 

Tinha como expectativas, ainda, que a minha relação com a 

Orientadora da Faculdade e com a Professora Cooperante tivesse por base 

esta ótica de guia e apoio numa fase transitória e de aprendizagem, uma vez 

que “ a pluralidade de orientações, de práticas, de experiências e de planos de 

formação aconselham a que o supervisor e o orientador definam as orientações 

conceptuais subjacentes à formação, nomeadamente quanto ao quadro 
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axiológico de referência, conceção de ensino e aprendizagem, objetivos, meios 

e metas da formação, quanto ao entendimento de como se aprende a ensinar e 

quais os critérios para o ensino de qualidade” (Gomes, 2002, p.203). 

Um outro apoio com que contei para este ano, correspondeu aos meus 

colegas EE do meu Núcleo de Estágio. Constituído por dois colegas e amigos, 

um desde os tempos de secundário e outro que me acompanhou ao longo de 

todo o percurso académico. A minha expectativa era de que se constituísse 

como a minha equipa de trabalho e que, de acordo com o que se espera que 

seja uma equipa, trabalhasse no sentido de, em conjunto, valorizar o todo de 

modo a que este não fosse apenas a soma de todas as partes, isto é, que o 

nosso trabalho enquanto Núcleo se refletisse no trabalho individual de cada 

um, tornando-o mais rico, em consequência de uma relação marcada pela 

troca de ideias e experiências que enriqueçam a individualidade de cada um de 

nós. 

Em relação ao corpo docente da escola em geral, e ao grupo de 

Educação Física em específico, e partindo da ideia de que “uma escola não 

pode funcionar em conformidade com padrões aceitáveis de exigência 

qualitativa se não dispuser de um bom corpo docente” (Patrício, 1993, p.65), 

contava poder ver neles um exemplo a seguir. Como afirma Nóvoa (2008, p.5), 

“a formação de professores deve passar para “dentro” da profissão, isto é, deve 

basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos 

professores mais experientes um papel central dos mais jovens.”  

Ao observar o seu trabalho e ao desenvolver um relacionamento com 

eles, e tirando partido da heterogeneidade característica de qualquer grupo e 

da sua experiência, esperava poder retirar, de cada um, o melhor para a 

construção da minha conduta profissional e ambientar-me num meio já por mim 

conhecido, mas a partir daquele momento visto do outro lado, pela ótica do 

professor, em tudo o que esta condição compreende para a comunidade, 

desenvolvendo um sentido de identidade e pertença a este grupo profissional 

levando a cabo a ideia de Costa (2002, p.102) quando afirma que “ a formação 

inicial deve promover o desenvolvimento de uma identidade profissional entre 

os licenciados”. Tal como refere Nóvoa (2008), a formação de um professor 



PERCURSO BIOGRÁFICO 

- 22 - 
 

encerra uma complexidade que só se obtém a partir da integração numa 

cultura profissional, onde, numa fase inicial, na transição de aluno para 

professor é fundamental consolidar as bases de uma formação que tenha como 

referência lógicas de acompanhamento, de formação-em-situação, de análise 

da prática e de integração na cultura profissional docente. 

No que diz respeito à relação desenvolvida dentro do meio em que a 

escola se inseria, e atendendo ao facto de atualmente a comunidade escolar 

ser um contexto caracterizado pela multiculturalidade em que “a diversidade 

cultural e étnica é uma realidade que impõe novas responsabilidades à escola 

e aos professores” (Pereira, 2004) e à ideia de que a escola se deve “organizar 

com vista à interação com as diversas formas de vida social e cultural, 

procurando diminuir a distância que a separa da comunidade envolvente” 

(Santiago, 1996, p.20), a minha expectativa era de que esta experiência 

contribuísse para o meu enriquecimento pessoal e profissional, em virtude do 

relacionamento com os vários intervenientes da comunidade escolar, sejam 

eles auxiliares de ação educativa, encarregados de educação ou outros 

indivíduos pertencentes a outras entidades ligadas à escola.    

Este aspeto não poderia por mim ser descurado, uma vez que “ a 

formação de professores deve estar marcada por um princípio de 

responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação 

profissional no espaço público da educação.” (Nóvoa, 2008, p.8). 
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3 - ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

3.1 - NORMAS VIGENTES E ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁGIO 

PROFISSIONAL A NÍVEL LEGAL, INSTITUCIONAL E FUNCIONAL 

Analisando a partir de uma perspetiva legislativa, o Estágio Profissional 

(EP) está organizado, a nível estrutural e funcional, de acordo com as 

orientações presentes no Decreto- Lei nº74 / 2006 de 24 de março e no 

Decreto- Lei nº 43/ 2007 de 22 de fevereiro.  

Para além das orientações que constam na legislação específica em 

vigor relativa à Habilitação Profissional para a Docência, o EP tem ainda em 

conta as normas da instituição universitária, plasmadas nos seguintes 

documentos: (i) Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do 

Porto (U.P.); (ii) Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP); (iii) Regulamento do Curso de 

Mestrado em Ensino da Educação Física; (iv) Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional; (v) Regulamento do Estágio Profissional. 

O EP apresenta-se como uma Unidade Curricular do 2º Ciclo de Estudos 

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

Básico e Secundário, da FADEUP, que se encontra subdividida em duas 

partes, Estágio Profissional I e II, decorrendo durante os terceiro e quarto 

semestres deste ciclo de ensino, e creditando um total de 48 ECTS.  

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) tem, como objetivo geral, 

integrar o estudante no exercício da vida profissional docente de forma 

progressiva e orientada, num contexto de prática real, no sentido de promover 

oportunidades de vivenciar experiências conducentes ao desenvolvimento da 

competência profissional, quer a nível pedagógico, didático e científico, quer a 

nível da ética profissional (Normas Orientadoras do EP, 2011). 

O EP é, desta forma, visto como um Projeto de Formação, em que se 

pretende que o estudante realize uma interpretação atual da relação entre a 

teoria e a prática, integrando o conhecimento proposicional adquirido nos anos 
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transatos com o conhecimento prático necessário ao professor para 

desenvolver a sua atividade profissional (Normas Orientadoras do EP, 2011). 

Esta forma de atuação visa a formação de um indivíduo capaz de se 

assumir como um profissional docente promotor de um ensino de qualidade, 

assente numa tríade que contempla os conceitos Investigação, Reflexão e 

Ação (Normas Orientadoras do EP, 2011).  

De uma forma geral, pretende-se que a PES promova o 

desenvolvimento de um professor reflexivo, capaz de analisar e refletir, 

justificando as suas ações de acordo com os critérios de profissionalismo 

docente, principalmente no que diz respeito a atividades de organização, 

gestão, planeamento e concretização das funções letivas.  

O trabalho realizado no âmbito do EP encontra-se estruturado tendo por 

base uma divisão em quatro áreas de desempenho, sustentado numa lógica 

sequencial que parte da identificação de problemas, que sirvam de premissa 

para a preparação e planeamento do trabalho. Após a implementação do 

planeado, segue-se uma fase de reflexão acerca dos resultados obtidos e 

aferição da eficácia do processo operado no sentido de suprir os problemas 

inicialmente identificados. 

A primeira área, designada de Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, contempla todo o trabalho inerente à conceção, planeamento, 

realização e avaliação do processo de ensino, que se pretende que seja 

pedagogicamente eficaz e promotor da formação dos alunos. 

A área dois, relativa à Participação na Escola, diz respeito às atividades 

desenvolvidas pelo Estudante Estagiário (EE) no sentido de se integrar na 

comunidade Escolar em que decorre o EP, numa perspetiva de reforçar o papel 

do Professor de Educação Física e da própria disciplina dentro da instituição. 

Uma terceira área, referente às Relações com a Comunidade, visa 

englobar em si todo o tipo de ações que promovam o desenvolvimento do 

conhecimento das condições locais do contexto em que a Escola se encontra 

inserida, bem como todo o tipo de ações desenvolvidas pelo EE no sentido de 

promover sinergias entre a instituição escola e o meio envolvente. 
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Por fim, a área quatro diz respeito ao Desenvolvimento Profissional, isto 

é, pretende abarcar todas as atividades operadas no sentido de 

desenvolvimento da competência, sentido de pertença e identidade 

profissionais, por parte do EE. 

Analisando de um ponto de vista funcional, as atividades do EP 

decorrem numa Escola Cooperante, onde os alunos integram um Núcleo de 

Estágio (NE), durante um espaço de tempo compreendido entre o dia 1 de 

setembro e o fim do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se 

realiza o EP. 

Ao longo do período de EP, o EE deve cumprir todas as tarefas previstas 

nos documentos orientadores do EP e relativas às áreas de desempenho 

acima descritas, prestando serviço docente nas turmas que lhe forem 

designadas, realizando as tarefas de planificação realização e avaliação 

inerentes, sob a supervisão de um Professor Cooperante (PC) e um Professor 

Orientador da FADEUP (OF). 

Ao PC cabe programar as atividades que o NE desenvolverá ao longo 

de todo o ano letivo, tendo ainda as tarefas de supervisão da atividade letiva 

dos estudantes estagiários, orientando-os na sua prática de uma forma 

cooperativa com o OF. 

Este, por sua vez tem como principais tarefas supervisionar a prática 

educativa dos EE de uma forma transversal a todas as áreas de desempenho, 

previstas nos documentos orientadores do EP. Para além destas tarefas, é o 

OF que tem a responsabilidade de proceder à avaliação e aprovação do 

desempenho do estudante estagiário durante a PES. 

 

3.2 - BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO 

No meu caso específico, a minha PES decorreu na Escola E.B. 2,3 de 

Rio Tinto, situada na Freguesia de Rio Tinto, pertencente ao concelho de 

Gondomar, local com o qual me encontro bastante identificado, dada a 

proximidade do mesmo com a minha zona de residência, e com o qual tenho 

uma forte ligação devido ao facto de já ter representado vários clubes da região 
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e de parte do meu percurso enquanto estudante se ter desenvolvido na Escola 

Secundária de Rio Tinto. 

A freguesia de Rio Tinto caracteriza-se por ser uma freguesia em 

crescimento acelerado de urbanização, o que consequentemente se reflete 

num défice de espaços verdes na região. Apesar desta situação, a população 

local tem ao seu dispor instalações municipais associadas às escolas, que 

assumem um papel relevante, como são os casos das Piscinas Municipais e os 

Pavilhões das Escolas, o que faz com que a oferta a nível desportivo na região 

seja alargada através da existência de um elevado número de associações 

desportivas e recreativas que promovem modalidades como o Futebol, Futsal, 

Andebol, Pólo Aquático ou Voleibol. 

A escola E.B. 2,3 de Rio Tinto nº1 é a sede do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Rio Tinto (AVERT), e conta atualmente com uma população 

estudantil total de 738 alunos, distribuídos pelo 2º ciclo (398 alunos) e 3º ciclo 

(385 alunos) do Ensino Básico, num total de 31 turmas, e um corpo docente 

constituído por 88 professores, apresentando uma taxa média de insucesso 

escolar na ordem dos 12,9 %. Esta é uma das escolas mais antigas da região e 

que sempre se caracterizou pela qualidade das suas instalações e ensino, 

estabelecendo-se por isso como uma referência ao nível da educação local.  

Sendo este um meio em evolução, são cada vez mais os 

estabelecimentos que correspondem às exigências da modernidade atual. À 

imagem deste predicado, e na tentativa de manter um ensino de qualidade que 

proporcione aos alunos as melhores condições para desenvolver a sua 

formação, a Escola está atualmente a passar por um processo de 

remodelação, facto que leva a que as atividades letivas decorram em salas 

modulares colocadas no espaço outrora confinado ao campo de jogos, o que 

leva a que as aulas de EF decorressem exclusivamente no Pavilhão, situação 

que se manteve inalterável durante todo o ano letivo. 

Apesar desta limitação espacial, que obviamente levantou necessidades 

especiais durante o planeamento do trabalho a desenvolver ao longo do ano, a 

Escola dispõe de recursos materiais de qualidade, que permitiram que fossem 

lecionadas todas as modalidades sem que existissem grandes 
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constrangimentos decorrentes do reduzido número ou pouca qualidade dos 

materiais necessários para o bom funcionamento das aulas. 

A escola caracteriza-se ainda pela sua capacidade de desenvolvimento 

de atividades e projetos de resposta educativa de apoio ao Processo de 

Ensino, como são os casos do Centro de Recursos Educativos, o Plano 

Nacional de Leitura, o Plano de Ação para a Matemática, a Sala de Estudo, o 

jornal “Vira a Página”, o Desporto Escolar, os Clubes, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular e as Atividades de Animação e Apoio à Família, o 

que demonstra a preocupação da Direção da Escola de fazer com que a E.B. 

2,3 de Rio Tinto se assuma como uma instituição capaz de oferecer aos alunos 

oportunidades de desenvolvimento integral, não se limitando apenas às 

atividades letivas. 

Relativamente ao NE, composto por mim e por mais dois EE que já 

conhecia previamente, penso que se assumiu como uma verdadeira equipa de 

trabalho, em que todos tinham objetivos semelhantes, e que se identificavam 

com uma forma de trabalhar pautada pela exigência e busca de melhoria 

constante das suas capacidades. Penso que esta coincidência de objetivos e 

um conhecimento sustentado da individualidade de cada um dos elementos do 

NE fez com que houvesse uma maior facilidade em desenvolver um trabalho 

cooperativo, em que todos tentaram ao máximo que fossem potenciadas as 

capacidades de cada um, tendo tornado esta experiência ainda mais 

enriquecedora no que ao desenvolvimento profissional e pessoal diz respeito. 

A nível de orientação, julgo que tanto a nível da escola, através da PC, 

quer através da PO, o núcleo de Estágio pôde contar com duas pessoas 

exigentes mas extremamente prestáveis, mostrando-se sempre muito 

disponíveis para orientar e aconselhar os Estudantes Estagiários ao longo de 

todo o processo. 

Relativamente à PC, esta sempre pautou a sua atividade adotando uma 

postura de exigência mas assente numa relação bastante informal, em que o 

diálogo e o trabalho em cooperação se encontram sempre presentes. Por outro 

lado, o facto da PC se estabelecer como uma pessoa com um amplo 

conhecimento ao nível do EP, uma vez que foi durante vários anos professora 
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da FADEUP e teve a seu cargo a orientação de vários EE, fez com que as suas 

orientações fossem bastante sustentadas e nos conduzissem pelo caminho 

correto, transmitindo as suas convicções e forma de trabalhar, permitindo-me 

sentir que tinha nela uma pessoa capaz de orientar o meu processo de 

desenvolvimento profissional à luz do que se pretende durante o EP. 

Por sua vez, a PO evidenciou-se como uma pessoa bastante metódica e 

exigente, o que acabou por influenciar a minha forma de trabalhar, tornando-

me mais organizado e empenhado na busca de um desenvolvimento 

constante. Apesar de se tratar do primeiro ano em que desenvolve estas 

funções, penso que a sua motivação e comprometimento com vista ao 

desenvolvimento dos EE aliado ao facto de estabelecer uma relação próxima 

com os mesmos, sempre baseada na partilha constante de conhecimento se 

assumiram também como fatores de elevada importância, uma vez que me fez 

sentir que tinha à minha disposição, tal como no caso da PC, duas pessoas 

sempre disponíveis a auxiliar-me no que diz respeito ao caminho a traçar ao 

longo deste percurso, sempre com a certeza de que a sua competência me 

levou a desenvolver um trabalho de qualidade. 

Perante este cenário, julgo que o facto de ter desenvolvido a minha 

atividade num contexto já conhecido e com o qual me identificava, aliado à 

possibilidade de integrar uma equipa de trabalho constituída por indivíduos com 

uma linha de pensamento e forma de trabalhar convergentes com a minha, 

num processo sob a orientação de duas profissionais competentes e 

acessíveis, me fez aumentar a minha motivação para o desenvolvimento de um 

trabalho que me possibilitasse desenvolver as minhas potencialidades e me 

levasse a atingir os meus objetivos. 

 

3.3 – SER PROFESSOR - A Especificidade da Formação e as Exigências 

Atuais de um Profissional Reflexivo 

Quando se aborda a questão da formação profissional de professores, 

deve ser tido em conta o facto de esta ter imanente a si um conjunto de 

especificidades intrínsecas à própria profissão docente. 
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Formosinho (2001) refere que, sendo a docência uma profissão que se 

aprende pela vivência da discência, a sua aprendizagem ocorre a partir do 

momento em que um sujeito entra na escola, ou até mesmo no jardim de 

infância. 

Assim sendo, pode-se afirmar que o processo de formação profissional 

de um professor se inicia a partir do momento em que este é alvo da ação 

profissional docente, pois é a partir desse momento que qualquer indivíduo 

desenvolve as primeiras crenças e constructos inerentes à profissão docente. 

O mesmo autor afirma que a aprendizagem do ofício de professor 

distingue-se de todas as outras profissões, uma vez que se inicia antes mesmo 

de haver uma opção vocacional, sendo aprendido de modo implícito e durante 

um período prolongado de tempo. 

Durante este tempo, os sujeitos acabam por vivenciar com um conjunto 

de experiências e conviver com diferentes modos de atuação por parte dos 

professores, levando a que os mesmos desenvolvam uma “imagem 

consolidada do que é ser aluno e também do que é ser professor” (idem).  

Atendendo a este facto, podemos assumir que um indivíduo, numa fase 

em que inicia a sua formação académica na área da docência, já não se 

constitui como uma “tábua rasa” mas, antes pelo contrário, já tem idealizado 

um conjunto de princípios e conceitos acerca da profissão docente, fruto das 

vivências experienciadas durante todo o seu percurso enquanto estudante, 

durante o qual já contactou com a profissão e definiu a sua própria imagem 

sobre a mesma. 

Perante esta premissa, Formosinho (2001) admite que durante a 

formação académica, os alunos sofrerão um processo de ajustamento da sua 

aprendizagem ao longo da vida e que o papel da instituição da formação 

deverá ser desenvolvido de modo a que se faça uma análise dessas 

aprendizagens prévias, para que se possam estabelecer processos que 

conduzam à reestruturação da imagem já existente do ofício de professor por 

parte dos alunos. 

 Por outro lado, a formação de professores é uma atividade na qual o 

professor utiliza o seu saber profissional para transmitir aos alunos esse 
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mesmo saber, o que leva a que o aluno tenha a oportunidade constante de 

avaliar os seus formadores, comparando a sua atuação com as teorias que vai 

aprendendo ao longo do processo de formação. 

Este tipo de particularidade faz com que o processo de formação de 

professores seja caracterizado por uma avaliação permanente da coerência 

entre aquilo que é ensinado e aquilo que realmente o professor executa na 

prática. 

Esta convergência de ofícios, entre formador e formando releva a 

importância das práticas de ensino adotadas pelos formadores, na medida em 

que estes se vão constituir como o modelo a seguir na aprendizagem da 

profissão (Formosinho, 2001).  

Para além destas particularidades, a formação de professores contempla 

ainda a existência de uma componente prática intencional, a Prática 

Pedagógica, que apresenta como finalidade explícita a iniciação dos alunos na 

prática docente. 

Como em qualquer outro processo de formação profissional, a formação 

prática assume-se como “a pedra de toque” (Formosinho, 2001), uma vez que 

se trata do momento em que o formando tem a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante uma fase anterior de formação, e no qual 

serão avaliadas essas mesmas aprendizagens bem como as potencialidades 

que o indivíduo apresenta enquanto futuro profissional. 

De uma forma global, Formosinho (2001) refere que, à luz desta 

perspetiva, a formação inicial de professores deve conceder importância ao 

desenvolvimento de aprendizagens experienciadas e processos de 

socialização, bem como aprendizagens resultantes dos processos estruturados 

de ensino e aprendizagem. Estes dois tipos de aprendizagens devem ser vistos 

como algo que se complementa, constituindo-se como um suporte que conduz 

ao desenvolvimento humano e profissional do formando. 

O processo de formação deve ainda ser um veículo promotor de 

consciencialização das exigências atuais inerentes à atividade docente. 
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 “verão que os professores são árvores que dão flores e frutos: médicos, 

juristas, engenheiros, psicólogos, empresários, políticos, sacerdotes, pais, 

artistas e não sei quantas mais ocupações e misteres.” (Bento, 2004, p.46) 

 

Assumindo que ao iniciar este processo de aprendizagem, o principal 

objetivo passava por desenvolver competências que me conduzissem à 

aquisição do estatuto de professor, torna-se importante realizar uma reflexão 

acerca da ação do mesmo, uma vez que não faria qualquer sentido 

desenvolver um processo no qual não tivesse consciência do que se pretende 

alcançar. 

Citando Bento (2004, p. 43), os professores caracterizam-se por serem 

“aqueles 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 perfeita imperfeição”. 

Perante esta constatação, facilmente se pode perceber que a atividade 

que caracteriza o professor manifesta uma elevada complexidade, uma vez 

que a sua ação passa pela atuação no outro, numa tentativa de acrescentar 

algo mais a quem está sujeito à sua ação. 

Roldão (2007) salienta a ação de ensinar como o principal caracterizador 

distintivo da atividade do professor. Entendendo o ato de ensinar como uma 

especialidade inerente ao professor de fazer aprender qualquer coisa a 

alguém. A autora admite, face à conjetura atual, que este não pode mais ser 

visto como uma mera transmissão de um saber. 

De facto, no contexto atual a escola é vista como uma unidade 

elementar de um sistema mais abrangente, o Sistema Educativo, e que se 

assume como uma organização social inserida num contexto local, possuidora 

de identidade e cultura próprias (Loureiro, 2001). 

Tomando em linha de conta esta ideia, Freire (1974) atesta que ensinar 

é mais do que uma prática social, devendo ser considerada uma ação cultural, 

na medida em que esta se concretiza através de um processo entre 

professores e alunos, refletindo a cultura e o contexto social a que os mesmos 

pertencem. Do mesmo modo, Alarcão e Tavares (2003) admitem que o 
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professor deve ser capaz de pensar a sua prática e de (re)construir o seu 

conhecimento a partir do seu campo de ação, por intermédio de decisões 

altamente contextualizadas. 

Assim sendo, a prática a desenvolver pelo professor é algo 

contextualizado e, como tal, assume um caráter pluridimensional. Deste modo, 

o professor não pode ser visto como um técnico, mas sim como um sujeito 

capaz de utilizar o seu conhecimento e a sua experiência no sentido de 

desenvolver-se em contextos pedagógicos pré-existentes (Ferreira, s.d.). Esta 

necessidade impõe a existência de um professor como uma figura de dupla 

transitividade (Roldão, 2007), que conjuga na sua ação a teoria e a prática, 

fazendo do processo de ensino um processo de ação-reflexão-ação. 

Como tal, a formação do professor deverá dotá-lo de uma competência 

técnica, que lhe permita atuar de forma satisfatória no processo de ensino 

aprendizagem e, para além disso, de uma competência que lhe permita 

identificar os conhecimentos a transmitir necessários ao homem na sociedade 

atual (Nóvoa, 1995). 

E, atualmente, a principal exigência que se impõe aos profissionais da 

educação, como refere Libâneo (1998), passa pela capacidade de lidar com um 

conjunto de inúmeras informações, das quais o professor deve ser capaz de 

analisar e adaptá-las em função do contexto em que decorre a sua atividade. 

Deste modo, exige-se que o professor seja um profissional capaz de 

preparar os alunos para as exigências do mundo globalizado, pautando-se por 

uma ação crítica e criativa, através de um pensamento reflexivo, nunca 

descurando uma interação com todos os elementos pertencentes ao seu 

contexto de atuação, uma vez que o agir profissional do professor não pode 

ser, na atualidade, realizado em situações de isolamento (Alarcão e Tavares, 

2003) 

Para que tais intentos sejam alcançados, Nóvoa (1995) apresenta um 

conjunto de necessidades que o professor deve concretizar: 

a) Adesão de valores que lhe permitam realizar um investimento nas 

potencialidades das crianças e dos jovens. Como nos apresenta 

Bento (2004, p. 44, citando Russel, s.d.) “ Ninguém pode ser bom 
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professor sem o sentimento de uma calorosa afeição pelos seus 

alunos e sem o desejo genuíno de partilhar aquilo que, para si 

próprio, é um valor”.   

b) Tomada de decisões, do foro pessoal e profissional, na escolha das 

melhores formas de agir. 

c) Desenvolvimento da auto consciência. 

Destas necessidades, o autor salienta esta última, determinando-a como 

uma dimensão decisiva na profissão docente, uma vez que o mesmo admite 

que tudo se decide através do processo de reflexão que o professor leva a 

cabo sobre a sua própria ação. 

Neste sentido, Libâneo (1998) atesta que a tarefa de ensinar a pensar 

exige do professor o conhecimento de estratégias de ensino e o 

desenvolvimento de competências para ensinar, necessitando, por parte do 

professor, uma aprendizagem que lhe permita regular as suas próprias 

atividades de pensamento. 

Em suma, torna-se importante perceber que a atividade do professor é 

algo complexo, e que se pauta pela tentativa de, citando Bento (2004, p.43), 

“levar à cena a sua função de homens de cultura, de profissionais de recriação 

do homem, de agentes estrénuos da dignidade e da liberdade do homem”. 

Para além disso, é uma atividade que cada vez mais se manifesta 

contextualizada e específica, e que requer do professor uma capacidade de 

adaptação e integração contextual que lhe permita concretizar “numa 

confrangedora escassez de meios, a tarefa de nos levarem a descobrir quem 

somos” (Bento, 2004, p. 46). 

Como tal, exige-se atualmente ao professor uma capacidade de assumir 

uma função plural, integradora e adaptada, sustentada num pensamento 

reflexivo, caracterizado pela análise da sua atividade, como forma de 

monitorizar e desenvolver a sua ação futura. 

 

3.4 - Competência Pedagógica 

A eficácia da intervenção na execução de um processo de ensino-

aprendizagem sustenta-se em fatores de ordem externa, como são os casos 
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dos programas, as condições disponíveis de trabalho, o tipo de alunos, entre 

outros, mas também em fatores intrínsecos a quem lidera o processo, 

salientando-se dos demais o sentido profissional e a competência pedagógica 

(Matos, 1993). 

A competência define-se como um “ conjunto de todas as capacidades e 

habilidades que se reportam à execução de uma atividade ou totalidade de 

atividades” (Padagodisches Worterbuch, 1971 cit. por Matos, 1993, p. 467), 

assumindo-se como uma estrutura individual e única, que se manifesta superior 

à soma das diferentes componentes que a constituem, as capacidades, os 

conhecimentos, as habilidades e os hábitos, e que se torna importante para 

que um indivíduo tenha sucesso no desenvolvimento de uma atividade (Matos, 

1993).  

No que reporta à atividade docente, o sucesso do professor implica a 

necessidade de existência de uma competência particular, que demarca a 

atividade do mesmo em relação às demais. Desta forma, podemos apresentar 

o conceito de Competência Pedagógica, um sentido amplo que abrange um 

conjunto de conhecimentos e saberes fazer e atitudes, necessário desenvolver 

no professor em situação de ensino (Estrela, 1986, cit. por Matos, 1993). 

Embora, tal como referem Ecke (1981, cit. por Matos, 1993) e Flach 

(1986, cit. por Matos, 1993), a competência pedagógica seja a competência 

específica da profissão de professor, “ o conceito de competência profissional 

do professor ultrapassa o conceito de competência pedagógica, ao englobar 

competências para adquirir autonomamente saber, investigar, ser criativo, 

desenvolver-se profissionalmente (Ecke, 1981; Mialaret, 1981; Siedentop, 

1983; citado por Matos, 1993, p. 469). 

De facto, a atividade de um professor não se pode encerrar apenas em 

si própria, havendo a necessidade do professor se assumir como um indivíduo 

pró-ativo, numa constante procura de construção de identidade própria, no 

sentido de dar respostas às diferentes situações com as quais se vai 

deparando. Julgo que a consciencialização desta necessidade se assume 

como fundamental para que haja a possibilidade de desenvolvimento da 
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competência profissional do professor o que, consequentemente, irá influenciar 

a qualidade da sua ação ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo de todo o ano, senti a necessidade de me manter pró-ativo, e 

procurar sempre desenvolver-me no sentido de estar à altura das exigências 

colocadas de forma natural pelo processo que decorrer ao longo de toda a 

PES. De certo modo, sinto que ao longo do tempo esta necessidade passou a 

ser vista por mim como algo natural, que surgia de forma inconsciente, 

permitindo-me dizer, que esta mudança se foi verificando como sendo fruto do 

início do desenvolvimento de uma competência profissional. 

Não raras vezes, procurei desenvolver os meus conhecimentos 

recorrendo a bibliografia, ou a pessoas com um grau de conhecimento superior 

ao meu em determinadas áreas, no sentido de estruturar de forma mais rica o 

meu processo de ensino, de forma a garantir condições ótimas para que os 

alunos pudessem desenvolver as suas capacidades.  

Como já foi referenciado anteriormente, Flach (1986) e Ecke (1981), 

definem quatro componentes fundamentais da Competência Pedagógica: (i) 

Conhecimentos; (ii) Capacidades; (iii) Habilidades; (iv) Hábitos de Trabalho. 

 

Conhecimentos 

 

Relativamente aos conhecimentos, estes são comummente designados 

como componente fundamental da competência (Flach, 1986, cit. por Matos, 

1993), uma vez que, tal como afirma Alarcão (1982, cit. por Matos, 1993, p. 

474) “sem eles não é possível formar nem capacidades nem habilidades para a 

atividade pedagógica.” 

Os conhecimentos assumem capital importância na medida em que toda 

a ação consciente depende da existência dos mesmos (Matos, 1993) e, no 

caso concreto da atividade pedagógica que se pauta pela transmissão de 

conhecimentos, este fator reclama para si um protagonismo ainda maior. 

De entre um conjunto de conhecimentos necessários, deverão ser 

destacados os conhecimentos relativos à disciplina a lecionar, o conhecimento 

dos valores, e conhecimentos de procedimentos. 
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No primeiro caso, tal como afirma Matos (1993) “ são os conhecimentos 

específicos que permitem decidir corretamente em relação à matéria de 

ensino”, pois só dominando e conhecendo de forma sustentada o que se vai 

ensinar, é que se torna possível desenvolver um processo baseado em 

escolhas conscientes. Entre estes, Shulman (1986, cit. por Matos, 1993) 

salienta três categorias: os conhecimentos do conteúdo, relativo aos conceitos 

e factos específicos da disciplina; o conhecimento pedagógico do conteúdo, 

isto é, saber transmitir a matéria através do recurso a meios que tornem esse 

processo mais simples e acessível aos alunos; o conhecimento curricular do 

conteúdo, que vai permitir ao professor decidir e selecionar os conteúdos, de 

acordo com os condicionalismos a que o mesmo está sujeito. 

Admitindo que existe uma necessidade da formação se preocupar com 

questões que vão para lá dos aspetos técnicos do ato educativo (Matos, 1993), 

o professor deverá desenvolver um conjunto de conhecimentos acerca dos 

valores presentes no decorrer da sua atividade. 

Assim sendo, torna-se fundamental para a adaptação do professor à 

situação educativa, que o mesmo desenvolva o conhecimento acerca de 

normas de âmbito teórico, estatístico ou genético (Leon, 1973, cit. por Matos, 

1993). 

Uma vez que o ato de educar não se encerra apenas na transmissão 

dos conhecimentos da matéria, torna-se importante que o professor desenvolva 

um conjunto de conhecimentos de cariz axiológico que lhe permita pautar a sua 

atividade de acordo com um valores e princípios adequados à sua posição, e 

que os mesmos possam ser transmitidos aos sujeitos-alvo do processo de 

ensino-aprendizagem, no sentido de fomentar uma formação mais ampla e 

completa.  

Para além destes dois tipos de conhecimentos, é importante que o 

professor desenvolva conhecimentos relacionados com os procedimentos, isto 

é, um universo de conhecimentos que contenham instruções, regras, 

prescrições e programas que permitam a concretização das finalidades 

pedagógicas (Matos, 1993). 
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De facto, este tipo de conhecimentos surgem como um complemento 

dos conhecimentos relacionados com a matéria de ensino, uma vez que ao 

professor não basta saber muito sobre o que se pretende ensinar, mas também 

é necessário que o mesmo conheça e consiga administrar métodos e 

estratégias que possibilitem a transmissão desses conhecimentos aos seus 

alunos, bem como a sua assimilação. 

Marmoz (1982, cit. por Matos, 1993, p.476) resume sucintamente a 

importância dos conhecimentos na atividade do professor afirmando: 

“ Sem eles o professor nunca poderá estar à altura de realizar a 

incumbência educativa e formativa da disciplina que leciona. Conhecer o que 

se ensina é determinante para a competência pedagógica, não só para ser 

dotar o aluno de uma grande riqueza cultural e espiritual, mas também para ter 

a hipótese de realizar um trabalho mais eficaz, vendo e sabendo onde e como 

poderá colocar a sua influência.” 

Ao longo do ano, procurei apostar no meu desenvolvimento ao nível dos 

conhecimentos a todos os níveis, pois tinha consciência de que estes 

assumiam uma capital importância no sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. 

Embora sentisse que o conjunto de conhecimentos adquiridos nos anos 

de formação inicial na Faculdade fossem elevados, fruto das vivências nas 

Unidades Curriculares de Estudos Práticos e de Didáticas Específicas e Geral, 

não raras as vezes senti a necessidade de relembrar conhecimentos já 

esquecidos pelo tempo em modalidades nas quais me sentia menos 

confortável, como o caso da Ginástica; ou até mesmo de aprofundar o nível de 

conhecimentos em modalidades como o Bitoque Râguebi, uma vez que era 

uma modalidade com a qual me encontrava pouco familiarizado. 

Para além dos conhecimentos específicos da matéria de ensino, senti 

uma grande necessidade de aprofundar conhecimentos no âmbito do 

conhecimento pedagógico do conteúdo e do conhecimento curricular do 

conteúdo. 

No primeiro âmbito, embora tivesse conhecimentos adquiridos 

principalmente no âmbito da Didática Geral do Desporto, senti alguma 
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dificuldade em realizar a transição entre a teoria e a prática, algo que com o 

passar do tempo se foi tornando mais fácil, fruto da experiência que ia sendo 

adquirida ao longo das Unidades Didáticas (UD) em que se iam realizando 

novas experiências e se aferia a adequabilidade das estratégias 

implementadas às situações de ensino em questão. De facto, tudo se torna 

mais simples quando o professor conhece e sabe qual a estratégia mais 

adequada a cada situação, tornando o processo de ensino mais eficaz, por 

consequência da adequabilidade das estratégias, mas também porque esta 

situação lhe permite uma organização das tarefas mais facilitadas e lhe dá a 

possibilidade de debruçar a sua observação em questões que não estão 

relacionadas com as estratégias de ensino a adotar. 

A nível do conhecimento curricular do conteúdo, a minha preocupação 

passou por realizar uma análise cuidada aos documentos de orientação do 

grupo disciplinar, bem como o Programa Nacional de Educação Física do 7º 

ano. Desta forma, este tipo de conhecimentos veio a manifestar-se de grande 

utilidade no desenvolvimento do Planeamento nos seus diferentes níveis, 

permitindo-me estabelecer com maior, ao longo do tempo, a sequência e 

extensão dos conteúdos a lecionar.  

Numa fase inicial, sentia que muitas vezes planeava as UD e as aulas 

contemplando tarefas e objetivos que, na prática, acabavam por levantar a 

necessidade de não se realizar, mostrando-se desadequadas. Esta situação 

pode justificar-se pela falta de experiência e algumas lacunas a nível de 

planeamento existentes numa fase inicial do processo. 

Ao longo do tempo senti que a minha capacidade de tomada de decisão 

neste âmbito se tornou mais eficaz, sentindo progressivamente uma menor 

necessidade de reajustamentos, quer nos conteúdos a trabalhar em cada UD, 

quer nas tarefas a realizar em cada aula. 

 

Capacidades 

 

As capacidades assumem-se como uma particularidade dos indivíduos 

conseguirem executar determinadas atividades ou complexos de atividades 
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(Ecke, 1981, cit. por Matos, 1993), e que se transformam de forma progressiva 

com o decurso dessas mesmas atividades. 

No que ao ensino diz respeito, as capacidades pedagógicas formam-se 

durante o processo de confronto ativo do indivíduo com as exigências 

progressivamente unitárias e diferenciadas que a atividade pedagógica coloca 

(idem).  

Sustentado nesta premissa, pode-se afirmar que as capacidades 

pedagógicas dizem respeito a todo o tipo de capacidades específicas 

necessárias para desenvolver a atividade pedagógica, e que se demarcam das 

demais capacidades inerentes a outro tipo atividades. 

Assim, a mesma autora evidencia um conjunto de capacidades que os 

professores devem possuir de modo a que a sua atividade seja eficaz e 

competente: 

 

1) Capacidades Didáticas – Capacidades que permitem ao professor 

transmitir de forma eficaz a matéria e organizá-la de acordo com as 

particularidades dos alunos. 

2) Capacidades Construtivas – Capacidades de previsão/antecipação e 

planeamento, através das quais o professor tem a possibilidade de 

definir em antevisão os resultados da atividade, bem como o seu 

comportamento nas situações pedagógicas. 

3) Capacidades Organizativas – Possibilitam a organização das 

atividades, quer do professor, quer dos alunos. 

4) Capacidades Comunicativas – Assume elevada importância na 

estruturação das relações sociais inerentes ao processo de ensino, 

através da faculdade do professor, através do seu tato pedagógico, 

evitar conflitos entre si e os alunos e entre estes. 

5) Capacidades Expressivas – Capacidade do professor apresentar e 

transmitir de forma ótima as suas ideias, os conhecimentos, as suas 

convicções e as propostas de trabalho, através do recurso à 

linguagem, mímica e gestualidade. 
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6) Capacidades Percetivas – Conjunto de capacidades que permitem, 

através de uma observação pedagógica, perceber intrinsecamente o 

aluno e o seu estado, e todas as alterações que possam ocorrem no 

mesmo. 

7) Capacidades Sugestivas – Faculdade de influenciar os alunos no 

desenvolvimento de novos interesses e necessidades, fazendo com 

que os mesmos persigam a realização de novos compromissos e 

novas tarefas, no sentido de ultrapassar barreiras e alcançar metas 

que os levam a dissipar as suas dificuldades. 

8) Capacidade de Trabalho Científico – Procura sistemática de 

atualização e renovação de conhecimentos por parte do professor, 

através da investigação do seu próprio trabalho. 

9) Capacidades Culturais – Capacidades que permitem utilizar a 

formação cultural geral do professor na atividade pedagógica. 

 

 

Habilidades 

 

Segundo Matos (1993, p.479), “a aquisição de habilidades pedagógicas 

serve sobretudo para apoiar a segurança e a fluência do decurso da ação.”  

As habilidades podem ser definidas como ações parciais que se tornam 

automatizadas através da sua execução, que permitem ao professor libertar-se 

da necessidade de lhes consagrar mais atenção, fazendo com que o mesmo 

tenha a possibilidade de concentrar-se na sua ação global e na concretização 

do seu objetivo (Ecke, 1981, cit. por Matos, 1993) 

Sendo a ação educativa fortemente caracterizada pela sua 

complexidade, torna-se importante a aquisição de determinadas habilidades 

que possibilitem ao professor lidar com o imprevisto do ato pedagógico de 

forma criativa, centrando a sua atenção para as situações complexas (Matos, 

1993). 

No entanto, a mesma autora alerta para o facto de não se dever procurar 

reduzir essa complexidade através de atuações estereotipadas, sob o risco de 
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se atuar de forma automatizada em situações onde exista uma necessidade de 

se proceder a uma execução totalmente consciente da ação. 

 

Hábitos 

 

Os hábitos, tal como as habilidades, são igualmente componentes 

automatizadas da ação, que diferem destas pelo facto de consubstanciarem a 

formação da necessidade de executar a ação correspondente. (Ecke, 1981, cit. 

por Matos, 1993) 

Na formação de hábitos existe a presença de uma elevada componente 

volitiva do professor, embora seja necessário um largo período de tempo de 

desempenho da atividade para que os mesmos se processem. Assim, torna-se 

pertinente admitir que a criação de hábitos é algo que necessita de 

continuidade após o processo de formação do professor durante a sua 

atividade profissional. (Matos, 1993) 
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4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

4.1 - Primeiro Contacto com o Ambiente Escolar 

 

Ao contrário de muitos outros colegas EE, que desde uma fase muito 

precoce se viram confrontados com a necessidade de encarar uma turma e se 

depararam com todas as implicações inerentes à lecionação, o meu EP iniciou-

se de forma um pouco diferente, em virtude do adiamento do inicio das 

atividades letivas, fruto das obras em vigor no estabelecimento de ensino onde 

decorreu a minha PES. 

Este foi um fator que inicialmente me suscitou algumas reservas, uma 

vez que esta situação faria com que a nossa atividade ao longo de todo o ano 

letivo tivesse de se adaptar em função das limitações de recursos, 

principalmente de ordem espacial e temporal, decorrentes das obras em vigor. 

Desde logo se instalaram em mim preocupações acrescidas, levando-me a 

questionar se estaria à altura da tarefa em causa, uma vez que, sendo já esta 

uma experiência de elevada exigência, acoplada da minha falta de experiência, 

teria eu as capacidades suficientes de liderar um processo no qual seria 

necessária uma certa dose de capacidade de improvisação e criatividade na 

forma de utilização dos recursos no sentido de desenvolver um processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade e que permitisse aos alunos retirar o maior 

proveito do mesmo? 

No entanto, acabei por tentar encarar esta situação de forma oposta, e 

ver este facto, não como uma contrariedade, mas sim como um desafio ainda 

maior, e que me conduziria a uma aprendizagem mais alargada e 

enriquecedora. De facto, julgo que este ponto de vista acabou por ser fulcral ao 

longo de todo ano, e que se afirmou como o princípio basilar que me levou a 

ultrapassar os períodos de maiores dificuldades e me dotou de capacidades 

para superar os desafios que a cada dia foram surgindo neste percurso. 
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 Assim sendo, numa fase inicial fui confrontado com a necessidade de 

realização de tarefas mais centradas na vertente do Planeamento, o que 

acabo por considerar que teve algumas vantagens, devido à possibilidade de 

me debruçar nestas questões de uma forma mais isolada e, como tal, me 

permitir realizar uma análise e desenvolver um conhecimento mais exaustivo e 

sustentado de toda a documentação existente, e na qual se deve basear todo 

este processo, como são os casos do Currículo Nacional, do Programa 

Nacional de Educação Física, do Projeto Educativo de Escola , do Projeto 

Curricular de Escola, bem como da Regulamento Interno e do Grupo Disciplinar 

de Educação Física. 

Para além disso, este adiamento das atividades letivas não foi sinónimo 

de ausência de contacto com o ambiente escolar uma vez que, nesta fase, as 

reuniões entre a PC e o NE foram uma constante, no sentido de tornar a nossa 

integração no contexto do EP mais facilitada e natural. Na minha ótica, este 

período foi bastante importante, e acabou por servir para desenvolver várias 

valências que se mostraram de capital importância ao longo de todo o ano, 

como a coesão do NE, a relação próxima e de partilha entre EE e a PC, e a 

relação entre o NE e todo o corpo docente da Escola E.B. 2,3 de Rio Tinto. 

Julgo que esta base sólida de relações que se construiu desde o início, dotou 

cada um dos EE de um maior à-vontade na sua ação dentro do contexto, e que 

facilitou a aquisição de uma identidade nova, de acordo com a nova condição 

em que nos vimos inseridos.  

Durante este período de cerca de um mês, durante o qual se foi 

preparando de forma consistente o momento inicial da PES, a incerteza do dia 

concreto do início das atividades letivas foi aumentando os índices de 

ansiedade, que a cada dia que passava se desenvolvia em mim uma vontade 

maior de começar a lecionar e a contactar diretamente com os alunos. Ao 

mesmo tempo, durante este período muitas foram as vezes em que as dúvidas 

e as incertezas pairaram nas minhas ideias, pensando se estaria à altura das 

exigências, e de como seria a confrontação com esta nova atividade: Estaria eu 

preparado para assumir o controlo de uma turma numerosa? Seria eu capaz de 

estabelecer um clima equilibrado onde estivesse presente o respeito pelo 
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professor, sustentado numa boa relação? Conseguiria eu desenvolver um 

processo que se verificasse frutífero no desenvolvimento das capacidades 

daquele grupo de rapazes e raparigas em formação?  

Apesar de já possuir alguma experiência proveniente da prática no 

treino, tinha a consciência de que esta atividade se demarca de forma vincada 

da prática educativa na escola, fruto das diferenças existentes entre os sujeitos 

que são alvo do processo nos dois casos. Se no primeiro caso se espera que 

os atletas estejam predispostos a concretizar a atividade com uma boa dose de 

motivação, procurando aumentar e potenciar as suas capacidades em busca 

de um melhor rendimento, no segundo caso assiste-se muitas das vezes a 

situações em que os alunos não têm qualquer tipo de afinidade com a matéria 

de ensino, o que se traduz numa falta de motivação para a prática e, 

consequentemente, se manifeste numa desvinculação com todo o processo. 

Assim sendo, nestes casos torna-se mais difícil a consecução do que se 

tem em mente, cabendo ao professor desenvolver estratégias que levem a que 

os alunos se sintam identificados com a matéria de ensino e procurem ser 

ensinados. Apesar de ter consciência deste princípio, as minhas dúvidas 

residiam no facto de eu ter ou não capacidades que me permitissem encontrar 

respostas capazes de conduzir os alunos a essa mesma vinculação. 

 

4.2 - Planeamento 

“ Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida 

na conceção e conteúdo dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-

social do ensino.” (Bento, 1987, p.9) 

O processo de planificação e análise do ensino surgem como 

necessidades que aumentam a competência didática e metodológica, 

geradoras de segurança na ação. Através destes processos, torna-se possível 

que o ensino adquira contornos de uma atividade racional e, ao mesmo tempo, 

possibilita a libertação do professor de determinadas preocupações, que 

permitem a vivência das aulas como um ato criativo (Bento, 1987).  
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O planeamento assume-se como uma tarefa de capital importância no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, na medida em que é 

através deste que se traçam as linhas orientadoras que vão servir de base a 

todo o trabalho desenvolvido. No fundo, é o planeamento que permite sustentar 

as ações e decisões tomadas pelo professor ao longo do tempo, de modo a 

que estas sigam um trajeto coerente e alicerçado em princípios comuns 

durante todo o processo. 

Bento (1987) apresenta uma definição de Plano como sendo um modelo 

racional, que permite ao professor ter um reconhecimento antecipado da sua 

ação e regular o seu comportamento. De entre as várias funções imanentes ao 

plano, salientam-se as de orientação e controlo e de racionalização da ação. 

É através do plano que o professor irá definir objetivos, tomar decisões, 

e optar pelas estratégias e métodos mais adequados no sentido de regular os 

processos de formação e educação. 

 

4.2.1 - Qual a importância de Planificar? 

 

Como já foi referido anteriormente, o processo de planificação faz com 

que as tarefas do professor assumam um caráter racional e sustentado, 

servindo de linha orientadora para ação do mesmo. 

Bento (1987) salienta a importância de se planear as componentes de 

ensino e aprendizagem em diferentes níveis de realização, num processo que 

se espera que se realize numa adaptação das indicações contidas no 

programa da disciplina às condições pessoais, sociais, materiais e locais, com 

o objetivo de guiar o processo de desenvolvimento global dos alunos. Durante 

o planeamento, serão determinados os objetivos principais deste processo de 

formação, “onde são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e 

matéria e são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico.” (idem, p. 15) 

O mesmo autor apresenta ainda a ideia de que a planificação se 

constitui como um elo de ligação entre as pretensões imanentes ao Sistema de 

Ensino e aos programas, e a realização prática dos mesmos. Para que tal seja 
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possível, existe a necessidade de realizar uma atividade prospetiva que esteja 

situada e empenhada na realização do ensino, assumindo a seguinte lógica de 

sequência: 

Elaboração do Plano -»Realização do Plano -»Controlo do Plano -

»Confirmação ou Alteração do Plano 

Este caráter pluridimensional, em que se reclama a necessidade de ter 

em conta condições específicas, salienta a ideia de que este é um processo 

que conjuga informações de âmbito geral em função do contexto específico 

onde vai ser implementado o processo de ensino-aprendizagem. 

Em função desta premissa, podemos afirmar que o planeamento se 

desdobra em dois níveis de acordo com a especificidade das indicações: um 

nível que contém as indicações gerais e centrais, que estão presentes em 

documentos de caráter obrigatório, os programas; noutro nível estão presentes 

os documentos que definem as indicações locais, relativas às situações 

específicas e particulares, que devem ser o mais concretos possíveis, os 

documentos de planificação (Bento, 1987).  

No entanto a programação e a planificação devem coexistir num 

processo unitário, racional e complexo, onde se procure a concretização das 

indicações gerais, tendo em conta as condições locais. Esta simbiose entre os 

programas e os documentos de planificação deverá ser algo estruturado de 

modo a dar forma à realização do ensino. 

Assim sendo, o professor não se pode confinar à preparação e 

realização direta das aulas em função das informações retiradas dos 

programas, devendo assumir uma ação que se desenrole num ciclo contínuo 

que inicie na planificação, como meio de sustentação da realização, que 

posteriormente deve dar lugar à avaliação do ensino.  

De um modo global, é desejável que o professor assuma um papel ativo 

na planificação do processo educativo, como forma de conduzir esse processo 

para um nível de preparação que assegure uma atuação decisiva no sentido da 

realização do programa. 
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4.2.2 - A Necessidade De Concentrar No Essencial 

Após uma primeira análise aos programas de ensino de Educação 

Física, o elevado número de objetivos e indicações despoletou em mim um 

sentimento que me levou a questionar de que forma seria eu capaz de 

concretizar na prática toda aquela informação. 

A minha preocupação passou por delinear toda a minha ação de modo 

antecipado, em função dos objetivos que se pretendia atingir e dos métodos a 

utilizar para alcançar esses mesmos objetivos. Numa primeira fase, este 

processo acabou por se verificar demasiado extenso, e de difícil execução 

prática, uma vez que, perante tantas indicações, se torna necessário realizar 

um “filtro” da informação, de modo a que a ação de programação esteja 

confinada àquilo que é essencial. 

No fundo, a capacidade de concentrar no essencial passa por conseguir 

realizar um ajustamento do conteúdo do programa à situação pedagógica 

concreta com a qual o professor se confronta, e que se deverá pautar pelos 

seguintes princípios (Bento, 1987):   

 O processo de programação deve procurar centrar as suas exigências 

de conteúdo no trabalho pedagógico, para que esse trabalho seja 

contextualizado e sustentado naquilo que se pretende realmente 

ensinar.   

 A programação deve ser vista como uma ferramenta para rentabilizar o 

tempo de ensino, na busca de um processo mais eficaz.  

 A adequação de métodos e meios de ensino deve ser definida de modo 

a garantir o sucesso. 

 A elaboração deste processo deve procurar alcançar o nível de 

aprendizagem mais alto possível. 

Estas foram premissas que tentei implementar no meu processo de 

planeamento, embora nem sempre fosse possível concretizar da forma como 

era desejado uma vez que, apesar de sempre ter valorizado um trabalho 

sustentado no conteúdo, e embora houvesse a intenção de potenciar a 

aprendizagem, nem sempre este processo conseguiu concretizar esta procura 
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do nível mais elevado, fruto da inexperiência na elaboração de uma tarefa 

desta ordem. 

Numa fase inicial, sinto que tenha sido difícil a rentabilização do tempo 

por falta de automatismos, que ao longo do ano fui adquirindo e, 

consequentemente, consegui colocar em prol da rentabilização do tempo e da 

eficácia do ensino.  

No que diz respeito à adoção de métodos e meios de ensino adequados, 

a evolução ao longo do ano foi perentória, e para isso contribuiu, por um lado, o 

desenvolvimento progressivo do meu conhecimento dos alunos e, por outro, o 

domínio e a capacidade de tomada de decisão mais alargada no que diz 

respeito à escolha e concretização de diferentes métodos de ensino. 

Não tendo assumido, em momento algum, o programa como um objetivo 

autónomo, a minha ação passou por tentar que este se desenvolvesse no 

sentido de permitir o desenvolvimento da personalidade dos alunos (Bento, 

1987). 

Para que tal fosse passível de ser concretizado, tentei acentuar e 

precisar os objetivos programáticos, estruturando a matéria de ensino de uma 

forma que permitisse eficazmente conduzir os alunos à obtenção dos melhores 

resultados possíveis ao nível de conhecimentos, habilidades, capacidades e 

mesmo do seu próprio comportamento. 

De facto, ao longo do ano senti que nos momentos em que consegui 

alcançar uma maior objetividade na formulação dos objetivos, todo o processo 

se tornou por consequência mais eficaz na obtenção dos níveis de 

desempenho formulados inicialmente. 

Para além disso, o facto de ter uma maior consciência das 

particularidades do contexto, tornaram-me ao longo do tempo mais capaz de 

dar resposta face às necessidades prementes, adequando de forma mais exata 

os objetivos às capacidades dos alunos, conseguindo limitar-me, de forma 

progressiva, às questões mais essenciais e promotoras de uma aprendizagem 

mais rica e eficaz. 
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4.2.3 - O Planeamento Nos Seus Diferentes Níveis – Um Importante 

Auxílio No Desenvolvimento Da Prática 

 

Tomando por base a ideia de que o planeamento se traduz numa ação 

de modelação e antecipação da realização do ensino, assumindo-se como um 

dos fatores fundamentais para a realização ótima do programa de ensino da 

disciplina (Bento, 1987), procurei realizar uma estruturação de toda a minha 

atividade, no sentido de a tornar sustentada em princípios gerais e objetivos 

específicos que permitissem uma prática coerente. 

Acreditando na existência de especificidades próprias para cada nível de 

Planeamento (Anual, de UD, ou de aula) na concretização do modelo de 

atuação didático metodológico e na preparação da situação de ensino, julgo ser 

também importante ter a consciência de que cada um destes níveis deve ser 

construído no sentido de se desenvolver um todo unitariamente eficaz, 

devendo cada nível de Planeamento mais específico assumir-se como uma 

parte integrante dos níveis mais gerais. 

Deste modo, o Planeamento Anual surgiu como o primeiro nível de 

Planeamento a ser construído, no qual se procurou definir as orientações 

gerais de todo o processo de ensino, tendo como principais referências para a 

formulação de objetivos as indicações programáticas existentes nos 

documentos normativos à disposição. 

Este tipo de Planeamento surgiu, deste modo, como um referencial de 

base para a construção do nível de Planeamento seguinte, o Planeamento das 

UD, no qual foi adotado o Modelo de Estruturas do Conhecimento (Vickers, 

1989), que se assumiu como uma ferramenta de extrema importância e 

utilidade, pelo facto de concentrar toda a informação essencial inerente ao 

desenvolvimento de toda a UD. 

Seguindo este modelo, foi-me possível sistematizar toda a minha 

atividade ao longo de cada unidade, tendo à minha disposição todas as 

informações relativas às condições de prática, nível de desenvolvimento dos 

alunos, objetivos a alcançar, que serviram de base para a concretização do 

nível mais específico de Planeamento, os Planos de Aula. 
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Assumindo o caráter unitário pelo qual todo este processo de 

Planeamento se procurou pautar, julgo ser pertinente realizar uma análise da 

evolução da minha capacidade neste âmbito de uma forma global, uma vez 

que a evolução a um determinado nível certamente influenciou de forma direta 

os outros níveis de desempenho. 

Ao longo do tempo, julgo que o fator mais importante para a minha 

evolução no âmbito do Planeamento se centrou no entendimento do próprio 

processo. Associado à maior capacidade de concentrar a formulação dos 

objetivos às questões essenciais, penso que o entendimento de que o 

planeamento apenas traça as linhas gerais de atuação mas que estas estão 

sempre condicionadas pelo contexto real de ensino, me fez evoluir na ação 

durante a prática. 

Percebendo que “o ensino real tem naturalmente mais facetas do que 

aquelas que podem ser contempladas no seu planeamento e preparação” 

(Bento, 1987, p.16), foi-me possível desenvolver uma ação menos “agarrada” 

ao que estava planeado de antemão, procurando cada vez mais ajustar as 

condições de prática no sentido de melhorar a qualidade do processo. Na 

minha ótica, o desenvolver desta consciência permitiu-me uma intervenção 

mais valiosa, tornando-me um elemento de maior relevo na melhoria do 

processo de ensino, e na potenciação do desenvolvimento das capacidades 

dos alunos. 

Se numa fase inicial, o processo de planeamento de UD se 

caracterizava pelo excesso de informação, e um elevado número de objetivos a 

cumprir, de forma progressiva fui tendo a consciência da necessidade de dar 

relevância ao que realmente era importante para o desenvolvimento de um 

ensino eficaz, passando a confinar-me à informação mais essencial e à 

formulação de objetivos menos numerosos, de âmbito um pouco mais geral, 

que me garantissem o desenvolvimento das capacidades dos alunos. 

Por consequência, o Planeamento ao nível de aula sofreu uma evolução 

na qual se passou a uma elaboração de tarefas mais adequadas aos objetivos, 

procurando sempre possibilitar aos alunos tempos elevados de prática, que 
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lhes possibilitassem atingir os objetivos postulados nos níveis de Planeamento 

superiores. 

 

4.3 - Primeiro Contacto com os Alunos 

Após um período de adaptação ao ambiente escolar sem a componente 

letiva, chegou o tão ansiado momento de contacto com a turma.  

A ansiedade que tomou conta de mim durante esta primeira fase atingia 

neste momento o seu expoente máximo, pois tinha consciência de que seria a 

partir deste momento que iria construir as respostas às perguntas levantadas 

por mim antes de iniciar este trajeto. Seria a partir do momento em que 

entrasse no Pavilhão e conhecesse a turma que se iniciaria a “prova de fogo”, e 

em que veria testados os meus limites e capacidades. A partir daquele 

momento, começaria a dar provas de que estaria ou não à altura das 

exigências e expectativas impostas antes de se iniciar esta fase tão importante 

da minha Formação Académica e Profissional. 

“Esta aula ficou marcada pelo primeiro contacto com a 

turma e, como tal, suscitou em mim alguma ansiedade, na 

medida em que esta era uma situação nova, na qual pretendia 

desde logo criar um bom primeiro impacto com os alunos pois, 

na minha opinião, a qualidade deste contacto poderá influenciar 

a evolução da relação professor-alunos.” (Reflexão de Aula nº 5, 

de 12 de outubro de 2010). 

Tendo consciência da importância do momento, e da influência que o 

mesmo poderia vir a ter em todo o percurso, não foi de estranhar que a sua 

preparação se tenha realizado até ao mais ínfimo pormenor: que informações 

transmitir aos alunos, que postura adotar, que palavras utilizar? Tudo isto 

desenvolvido no sentido de procurar desde logo estabelecer uma posição que 

possibilitasse assegurar que o processo se desenrolasse de forma natural. 

  Por outro lado, as expectativas eram imensas no sentido de conhecer os 

alunos, de perceber quais as características da turma, e de qual seria o 

ambiente que iria encontrar. Nesta fase, já após uma análise exaustiva às 

informações iniciais fornecidas na Reunião de Conselho de Turma, esperava 
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encontrar uma turma numerosa, o que por si só se poderia estabelecer como 

um fator potenciador de desordem, pelo que a minha postura deveria estar de 

acordo com esse facto, tentando desde início impedir que este se assumisse 

como uma potencial ameaça ao bom funcionamento das aulas. 

Nos momentos antecedentes ao contacto com os alunos, a ansiedade 

acabou por se dissipar, a meu ver pela consciência da importância do 

momento, e do sentimento de uma grande responsabilidade que tinha em 

mãos de que este primeiro impacto poderia desde logo definir o rumo de todo o 

processo que se iria desenvolver durante este ano. Aliado a este sentimento, 

ao entrar naquele espaço, senti que estava a encontrar um lugar que não me 

era estranho, no qual me sentia perfeitamente à vontade, o que, 

paradoxalmente, até acabou por despoletar em mim um sentimento de 

surpresa face à naturalidade com que me deparei com esta nova posição. 

Embora numa primeira fase de diálogo com a turma, em que me vi pela 

primeira vez a assumir de forma isolada o papel central perante os alunos, me 

tenha sentido um pouco desconfortável, fruto da ansiedade anteriormente 

descrita, fui sentindo de uma forma progressiva a dissipação desse 

desconforto, começando a abstrair-me desse facto, passando para uma fase 

de descoberta, na tentativa de perceber algumas características das 

personalidades com as quais iria ter de contactar ao longo deste ano. 

No entanto, e já de encontro ao esperado, não seria durante esta aula 

que poderia traçar uma “radiografia” da turma, uma vez que o tempo foi 

reduzido, e o ambiente em que a mesma se desenvolveu foi completamente 

diferente do que iria estar presente nas aulas de EF propriamente ditas, uma 

vez que estas abarcam características completamente diferentes.  

“Sendo esta uma aula de apenas 45 minutos, não foi 

possível estabelecer um contacto muito prolongado com a turma 

e, consequentemente, perceber algumas das características de 

personalidade dos alunos.” (Reflexão de Aula nº 5, de 

12/10/2010). 

Assim, esta aula apenas se estabeleceu como um ponto de partida para 

uma fase inicial de conhecimento mútuo e que, talvez de uma forma 
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inesperada neste momento inicial, se foi desenrolando ao longo de todo o ano, 

sendo um processo em constante mudança e que se manteve inacabado ao 

longo do tempo, como em qualquer outra relação interpessoal. 

Após este contacto inicial, na minha opinião o verdadeiro processo de 

conhecimento iniciou-se apenas na aula seguinte, onde já foi possível observar 

os alunos no contexto em que se iria desenvolver todo o processo de ensino 

aprendizagem. Assim sendo, não seria de estranhar que neste momento a 

minha intenção se centrasse principalmente na deteção de características 

gerais dos alunos, que me dotassem de informações capazes de regular a 

minha atuação futura: 

 “A meu ver, este tipo de análise torna-se fundamental 

neste início do ano, pois quanto melhor e mais rápido conhecer 

as características da turma, mais facilmente conseguirei 

desenvolver estratégias de adequação às capacidades e 

necessidades dos alunos, que tornarão as aulas mais 

proveitosas.” (Reflexão de Aula nº  6 e 7, de 15 de outubro de 

2010) 

De facto, durante esta aula pude confirmar algumas das expectativas 

desenvolvidas antes de iniciar a PES, com os alunos a manifestarem alguma 

falta de motivação para a prática. No entanto, a falta de autonomia e 

responsabilidade patentes na globalidade dos alunos foram as características 

que mais me chamaram a atenção, criando em mim uma sensação de que teria 

uma exigência acrescida: 

“Durante a aula foi bastante evidente a dificuldade de 

concentração que a generalidade dos alunos apresenta.” 

(Reflexão de Aula 6 e 7, de 15 de outubro de 2010) 

Estando ciente de que esta fase inicial provavelmente iria exigir um 

esforço adicional da minha parte para a aquisição de um Controlo da Turma 

que me assegurasse condições favoráveis na condução do processo de 

ensino, tais indicadores assumiam de forma mais vincada essa necessidade. 

Para além disso, o nível evidenciado pelos alunos ficou aquém do 

esperado, o que me consciencializou desde logo para a necessidade de 
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orientar todo o processo de acordo com as necessidades dos alunos, 

dissipando desde logo algumas ideias pré-concebidas que eu possuía. Numa 

fase inicial, esta situação acabou por me fazer sentir um pouco inseguro pela 

incerteza de ter capacidades que me permitissem encontrar estratégias 

capazes de contornar esta situação. No entanto, julgo que este nível de 

exigência acabou por ser crucial, na medida em que exigiu de mim uma maior 

flexibilidade e me dotou de um manancial mais alargado de recursos que 

certamente irá manifestar-se muito útil na minha atuação enquanto futuro 

professor.  

 

4.4 - Controlo Da Turma  

Para que o professor consiga liderar o processo de ensino-

aprendizagem e desenvolver estratégias que promovam o desenvolvimento 

dos alunos, torna-se necessário que haja uma aceitação e recetividade dos 

mesmos relativamente ao processo, e que reconheçam o professor como 

sendo o líder que os orientará na sua formação. 

Quanto mais cedo o professor conseguir assegurar que este fundamento 

é alcançado, mais hipóteses terá o mesmo de desenvolver um trabalho efetivo, 

focando a sua preocupação na escolha de métodos e estratégias que permitam 

as aprendizagens, sem o risco de receber um impacto negativo por parte dos 

alunos. 

Embora um professor que consiga controlar a turma não assegure desde 

logo a eficácia do processo, este assume-se como um fator preponderante e 

indispensável para cumprir esse propósito. 

Rink (1992) salienta a importância do professor desenvolver um conjunto 

de habilidades de gestão. Estas assumem um papel essencial para que se 

consigam aprendizagens efetivas pois, embora por si só não tornem o 

professor eficiente, estas são indispensáveis para que o mesmo atinja esse 

estatuto. 

Siedentop (2000) reitera esta ideia ao afirmar que uma disciplina e 

gestão efetiva da turma permitem criar oportunidades de aprendizagem, 

embora caiba ao professor aproveitar essa oportunidade, rentabilizando-a 
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através do desenvolvimento de experiências de aprendizagem que lhe 

permitam atingir os objetivos de aprendizagem a que se propõe. 

Segundo esta premissa, o mesmo autor assume que a gestão e 

disciplina da turma se estabelecem como pré-condições necessárias para que 

possa ocorrer uma aprendizagem, embora não garantam por si próprias a 

eficácia da aprendizagem. 

Rink (1992) refere ainda que as principais responsabilidades do 

professor passam pela apresentação aos alunos de conteúdos de ensino 

apropriados e desafiadores, pelo desenvolvimento e manutenção de um 

ambiente conducente à aprendizagem desses conteúdos, e pelo fomento de 

níveis crescentes de autodisciplina nos seus alunos. 

Estas ideias transmitem a importância que está imanente ao controlo da 

turma, pelo que este deve ser um assunto que deve ser focado desde uma fase 

inicial do processo de ensino aprendizagem. 

Tendo consciência desta importância, procurei desde logo desenvolver 

estratégias que me permitissem assegurar um bom clima de aula, que se 

pautasse pela responsabilidade dos alunos e pelo reconhecimento e 

cumprimento de um conjunto de regras de conduta. 

Atendendo às características que a turma manifestou desde uma fase 

inicial, caracterizando-se, na generalidade, pela falta de maturidade e 

capacidade de autorregulação, senti a necessidade de adotar um estilo diretivo, 

onde a figura do professor assumisse um papel central na regulação dos 

comportamentos dos alunos. 

As minhas principais preocupações, numa fase inicial do ano, passaram 

por reforçar constantemente o cumprimento das regras, nomeadamente no que 

diz respeito ao uso de adereços, bem como o desenvolvimento de uma 

capacidade de concentração e comprometimento com as tarefas da aula e os 

momentos de instrução, situações em que a turma manifestava claramente 

falta de rotinas, e que condicionavam de forma evidente a dinâmica da aula 

que eu pretendia que fosse implementada: 

“Durante toda esta aula ficou patente mais uma vez a 

falta de concentração e atenção dos alunos relativamente às 
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instruções dadas pelo professor. (…) Outro fator a rever nas 

próximas aulas prende-se com o cumprimento das regras de 

funcionamento das aulas estabelecidas na aula de 

apresentação.” (Reflexão da aula nº 8, de 19 de outubro de 

2010) 

Tendo identificado este tipo de problemas, optei numa fase inicial por 

desenvolver fases de diálogo com os alunos, na fase inicial e final das aulas, 

numa tentativa de os responsabilizar pelos seus próprios atos e 

consciencializá-los de que estes se iriam refletir futuramente no seu 

desempenho.  

No entanto, este tipo de estratégia mostrou-se pouco eficiente em alguns 

casos que, com o desenrolar do ano letivo, se foram manifestando mais 

problemáticos, onde a adoção de comportamentos inadequados se mostraram 

mais frequentes. 

Perante esta situação, senti a necessidade de desenvolver outro tipo de 

estratégias, como a realização de relatórios de aula, que garantissem que os 

alunos alterassem o seu comportamento, diminuindo o número de ocorrências 

de comportamentos inadequados. Tal como refere Siedentop (2000), a 

disciplina está relacionada com a mudança de comportamentos, de tal modo 

que uma boa atuação por parte do professor não se pode confinar apenas à 

eliminação dos comportamentos inapropriados, devendo também procurar a 

construção e manutenção de comportamentos adequados. 

Uma das fases em que maior dificuldade sentia no controlo da turma era 

durante a instrução. Nestes momentos, os alunos apresentavam uma 

tendência constante para conversar com os colegas, ou simplesmente distrair-

se com fatores externos à aula.  

Perante esta situação, e após troca de ideias com a PC e os elementos 

do Núcleo de Estágio, optei por definir algumas rotinas para estes momentos, 

de forma a diminuir os elementos de distração. 

De facto, ao longo do tempo, estratégias como colocar os alunos de 

costas para as outras aulas, sentados e alinhados de frente para mim, 
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assumiram-se importantes na consciencialização dos mesmos para a 

necessidade de estarem atentos nos momentos de transmissão de informação. 

Só a partir deste momento, em que esta medida se começou a tornar 

recorrente, e após os alunos me questionarem com esta necessidade e eu lhes 

explicar as razões pelas quais isso era necessário, é que os mesmos 

começaram a apresentar melhorias neste sentido. 

Para além desta dificuldade, os alunos manifestavam algumas lacunas 

no que diz respeito ao comprometimento com as tarefas de ensino. De uma 

forma geral, os alunos apresentavam uma falta de capacidade de organização 

e autonomia, que condicionava a dinâmica dos exercícios. 

Perante este tipo de dificuldades e tendo por base as ideias de que o 

compromisso com o conteúdo é uma condição necessária para a 

aprendizagem e que não é possível obter altos níveis de autocontrolo dos 

alunos sem primeiro estabelecer níveis de controlo dentro da turma, optei por, 

numa fase inicial, desenvolver uma ação mais diretiva, tentando ser eu a 

conduzir o desenvolvimento das tarefas, recorrendo à utilização de limites e 

pontos de referência, que levassem a que os alunos se mantivessem nos locais 

desejados (Rink, 1992). 

No entanto, sinto que o momento mais importante para o 

desenvolvimento da capacidade de autonomia dos alunos a nível 

comportamental surgiu durante a Unidade Didática de Ginástica. 

Sendo esta uma modalidade caracterizada pela sua especificidade e por 

exigir um tipo de organização que, na procura de uma maior oportunidade de 

prática, necessita que os alunos sejam capazes de se autorregular, durante 

esta Unidade Didática houve da minha parte uma tentativa de reforçar essa 

necessidade. Aliado a este facto, a existência de um conjunto de regras de 

segurança específicas para a modalidade veio enfatizar a necessidade dos 

alunos serem responsáveis, sob o risco de colocarem em causa a sua 

integridade e a integridade dos seus colegas. 

Mantendo o mesmo estilo diretivo, mas agora realizando um 

acompanhamento menos individualizado, pelo facto dos alunos desenvolverem 

um tipo de trabalho em estação ou circuito, esta situação levou a que os 
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mesmos tivessem a necessidade de assumir uma maior responsabilidade pela 

sua aprendizagem o que, consequentemente, se repercutiu numa melhoria do 

comportamento global da turma. 

Para além desta atitude, optei por assumir um papel mais autoritário e 

intransigente para com os comportamentos desadequados, implementando 

uma medida nova, em que os alunos que adotassem esse tipo de 

comportamento seriam impedidos de realizar o resto da aula, tendo de realizar 

um relatório sobre a mesma.  

Este tipo de estratégia, adotado segundo a ideia de que um 

comportamento é mais rapidamente alterado de acordo com a aplicação 

oportuna e consistente de consequências em função dos atos indesejados 

(Siedentop, 2000), acabou por influenciar de forma positiva o comportamento 

da grande maioria dos alunos, embora continuasse a sentir que o nível de 

comprometimento dos mesmos com as tarefas de ensino ainda não era o 

desejado. 

Uma vez que a tentativa de consciencialização geral da turma não se 

verificava eficaz, procurei desenvolver outro tipo de abordagem, tentando 

perceber quais os motivos que levavam a que a turma apresentasse estas 

características, e de facto apercebi-me de que, para além da imaturidade geral, 

existiam alguns elementos da turma com uma tendência para comprometer o 

sucesso das tarefas de ensino. 

Assim, identifiquei um grupo de alunos com uma predisposição para a 

adoção de comportamentos inadequados, que se verificava mais vincada 

quando os mesmos se encontravam a trabalhar em conjunto. 

Siedentop (2000) refere que os alunos se comportam de determinada 

maneira de acordo com um determinado motivo. Normalmente, os maus 

comportamentos surgem pela necessidade dos alunos quererem chamar a 

atenção, disfarçar algum tipo de embaraço que a participação na atividade lhes 

possa causar, ou até mesmo por uma tentativa de confronto e de colocar em 

causa a autoridade do professor. 

A partir deste momento, procurei perceber quais os motivos que levavam 

a que esses alunos adotassem este tipo de comportamentos, e acabei por 
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perceber que a maioria dos alunos em causa mantinha este tipo de 

comportamento em todas as disciplinas, e que apresentavam um ambiente 

familiar com debilidades. 

O alcance de um nível efetivo de disciplina passa, na maioria dos casos, 

pela adoção de estratégias pró-ativas, em que mais importante que repreender 

os comportamentos indesejados, o professor deve procurar evitar a sua 

ocorrência, ensinando os alunos a serem responsáveis pelo seu próprio 

comportamento (Siedentop, 2000): 

“Assim, penso que a forma de combater estas situações 

passa por adotar uma atitude preditiva, diminuindo ao máximo 

todos os elementos que poderão ser causadores de distração 

nos alunos.” (Reflexão de Aula nº 52 e 53, de 18 de fevereiro de 

2011) 

Deste modo, uma das primeiras estratégias levadas a cabo nesse 

sentido foi  ter em conta, nos momentos de dispor a turma na realização das 

tarefas, o facto de não juntar o grupo de alunos mais problemático, o que 

atenuou alguns dos comportamentos, apesar desta estratégia não se ter 

manifestado totalmente eficaz na dissipação dos comportamentos 

desadequados. 

Como já foi referido anteriormente, após uma fase em que a tentativa 

passou por consciencializar os alunos de forma verbal, e desenvolver 

estratégias organizativas de combate ao comportamento desadequado, optei 

por adotar medidas punitivas como, por exemplo, a comunicação por escrito 

aos Encarregados de Educação. 

Em alguns dos casos, consegui que os alunos alterassem os seus 

comportamentos, ao encontrar formas de interação diferenciadas e mais 

específicas de acordo com a sua personalidade, tendo conseguido que os 

alunos se empenhassem na realização das aulas e não adotassem 

comportamentos desadequados. 

No entanto, nem sempre consegui encontrar esse tipo de interação, 

principalmente nos casos dos alunos que se manifestavam mais 

descomprometidos do processo de ensino. 
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Tendo consciência de que é tarefa do professor encontrar estratégias 

que levem a que os alunos desenvolvam vontade de aprender e de se tornar 

sujeitos ativos no processo de ensino, senti-me incapaz de contornar algumas 

situações, levando-me por vezes a sentir uma grande desmotivação: 

“No final desta aula, o meu sentimento era de desânimo e 

preocupação, uma vez que senti que o meu primeiro objetivo, 

que passa por conseguir controlar a turma para que se torne 

possível implementar estratégias de ensino que conduzam à 

eficácia da aprendizagem por parte dos alunos, não tem vindo a 

ser conseguido da forma que eu esperava.” ( Reflexão de aula nº 

12 e 13, de 29 de outubro de 2010) 

No entanto, tenho a realçar neste âmbito as reuniões com a Professora 

Cooperante e com o Núcleo de Estágio, nas quais eram discutidos os principais 

problemas comportamentais que se verificavam, e se procuravam encontrar 

estratégias que poderiam ser desenvolvidas no sentido de me garantir um 

maior controlo sobre os comportamentos destes alunos. 

Assim, ao longo do tempo fui encontrando estratégias que me garantiam 

um controlo mais eficaz, embora me tenha deparado com outro tipo de 

problema, a eficácia destas estratégias a longo prazo. Esta consistiu-se como 

uma tarefa acrescida, pois sendo sempre os mesmos alunos a adotar os 

comportamentos inadequados, começavam a não reconhecer o caráter punitivo 

das estratégias, tornando-as ineficazes. 

Este combate foi-se arrastando ao longo de todo o ano, uma vez que o 

grupo de alunos em questão manifestava este tipo de comportamento numa 

dimensão que ia para lá da aula de EF. Durante todo o ano, foram recorrentes 

as medidas punitivas impostas a estes alunos, culminando em algumas 

situações em suspensões. 

Embora em algumas fases tenha sentido que este tipo de situação tenha 

suscitado em mim alguma desmotivação e desalento, olhando agora para trás 

penso que estas situações se estabeleceram como uma aprendizagem de 

elevada importância, que me levou a consciencializar-me para a necessidade 

de estabelecer um clima de aula propício à aprendizagem de forma eficaz e 
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dinâmica, e que este tipo de processo deve ser baseado na procura de 

alteração de comportamentos, de uma forma progressiva, entre uma postura 

autoritária e diretiva, que, ao longo do tempo e de acordo com as respostas dos 

alunos, deverá assumir um caráter mais liberal e, acima de tudo, promotor da 

autorregulação e responsabilidade dos alunos pelos seus próprios atos e 

aprendizagens (Rink, 1992). 

Embora tenha consciência de que numa primeira fase este tipo de 

processo foi lento e difícil, ao longo do ano fui conseguindo desenvolver alguns 

automatismos que promoveram alterações de comportamentos que 

conduziram a um clima de aula mais favorável à aprendizagem, verificando-se 

nos alunos uma maior autorresponsabilização e comprometimento com a aula 

de Educação Física, que se evidenciou no desempenho global da turma. 

Ao mesmo tempo, percebi que este tipo de questão não é algo que se 

conclua com o estabelecimento de algumas regras e rotinas, e que esta é uma 

situação na qual o professor deve procurar manter uma evolução favorável no 

controlo da turma, perante alguns avanços e recuos que possam ocorrer, como 

é característico de qualquer relação interpessoal. 

 

4.5 – Instrução 

4.5.1 - Modelos Instrucionais De Ensino 

Um dos pontos essenciais a ter em conta na decorrer do processo de 

ensino prende-se com a forma de instrução implementada nas aulas. A forma 

como o professor planeia e desenvolve as tarefas, as bases didático-

metodológicas adotadas, o grau de autonomia concedido aos alunos, são 

alguns aspetos importantes sobre os quais existe a necessidade de uma 

análise e reformulação constante ao longo do processo, no sentido de garantir 

a qualidade e eficácia do mesmo. 

Para Mesquita e Graça (2009), os processos de instrução utilizados 

pelos professores e o aproveitamento dos recursos que os mesmos têm à sua 

disposição são fatores intimamente relacionados com o nível de rendimento 

induzido nos alunos. 
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Desta forma, o professor deve ser capaz de encontrar um modelo 

instrucional que lhe garanta a possibilidade de concretizar os propósitos do 

ensino, de “ajudar alguém a aprender a algo tido como valioso para a sua 

formação, para o seu desenvolvimento pessoal, para ampliar as suas 

possibilidades de compreensão e interação no mundo” (Mesquita e Graça, 

2009, p..40). 

De entre inúmeros modelos instrução existentes, uns mais centrados na 

direção do professor e outros que concedem um maior espaço à descoberta e 

iniciativa dos alunos, cabe ao professor encontrar um equilíbrio que permita 

aos alunos, por um lado, ver satisfeitas as suas necessidades de direção e 

apoio e, por outro, terem a possibilidade de exercitar a autonomia. 

Esta ideia é reforçada por Rink (2001, cit. por Mesquita e Graça, 2009, 

p.46) ao afirmarem que “não há nenhum modelo que seja adequado a todos os 

envolvimentos de aprendizagem” . Seguindo esta linha de pensamento, os 

mesmos autores salientam a necessidade do professor “considerar o aluno 

enquanto sujeito individual, com experiências singulares, com motivações 

específicas e, mesmo, com dificuldades particulares”, antes de delinear os 

moldes sobre os quais o processo de instrução se irá desenvolver. 

No momento de iniciar a PES, já possuía alguma experiência de 

contacto com diferentes modelos instrucionais, fruto das vivências do treino e 

das aulas de Didática Específica, o que me levou a desenvolver ideias pré-

concebidas sobre os vários modelos por mim experienciados. 

Na minha opinião, o processo de ensino deveria pautar-se por uma ação 

do professor em que a sua figura seria reconhecida como líder do processo, 

embora este devesse conceder aos alunos um nível considerável de 

autonomia, para que os mesmos fossem capazes de procurar por si próprios 

desenvolver as suas capacidades e, desta forma, que este desenvolvimento, 

sendo consciente, se operasse de forma mais efetiva. 

 

4.5.1.1 - Modelo Desenvolvimental  

Assente no postulado de que “ um bom desenvolvimento do conteúdo 

pode melhorar a aprendizagem” (Rink, 1996), o Modelo Desenvolvimental 
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caracteriza-se por um cunho eminentemente didático, no qual a atividade do 

professor incide principalmente na adequação das tarefas de ensino à 

capacidade de interpretação e resposta dos seus alunos. 

A ideia de que a prática, por si só, não proporciona aprendizagens 

consistentes e duradouras, faz com que este modelo instrucional, ao nível da 

estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno, se baseie na 

manipulação da complexidade das situações de aprendizagem, seja pelo seu 

aumento ou diminuição. 

De acordo com Mesquita e Graça (2009), fazendo referência à conceção 

de Vigotski, o desenvolvimento realiza-se com exigências situadas entre a zona 

de rendimento atual do aluno e a zona do próximo rendimento, conduzindo à 

necessidade de se realizar um ajustamento da dificuldade das tarefas ao nível 

de desempenho dos alunos. 

Este ajustamento opera-se no sentido de permitir ao aluno a passagem 

de uma zona de rendimento para outra, através da utilização de ações com 

exigências crescentes, uma vez que “ a prática de tarefas demasiado fáceis ou 

difíceis não facilita a progressão na aprendizagem” (Graham, 1987; French et 

al., 1991; Rink et al., 1992, cit. por Mesquita e Graça, 2009). 

Estando o processo de aprendizagem focado na efetiva melhoria do 

desempenho dos alunos, levanta-se a necessidade de configurar uma 

sequência de desenvolvimento do conteúdo e estruturação das tarefas de 

aprendizagem, assente em três conceitos tidos como essenciais neste modelo 

instrucional (Mesquita e Graça,2009): 

I) Progressão: o ensino deve ser estruturado de forma progressiva, 

na medida em que facilita ao aluno a passagem do nível atual 

para outro mais avançado (citando Rink, 1993). Através da 

manipulação da complexidade das tarefas, seja do simples para o 

complexo, do fácil para o difícil ou do conhecido para o 

conhecido, os conteúdos são organizados através do 

estabelecimento de ligações entre o que foi adquirido e o que irá 

ser alvo de aquisição (citando Bento, 1987). 
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II) Refinamento: refere-se ao afinamento de determinadas 

componentes críticas, do foro percetivo-decisional ou motor, que 

exigem um tratamento mais refinado em virtude da sua maior 

complexidade. 

III) Aplicação: realiza-se através da realização de tarefas com 

características de competição e autoavaliação, com o intuito de 

possibilitar a contextualização dos conteúdos de aprendizagem, 

conferindo-lhes significado e auxiliando o aluno na regulação da 

sua aprendizagem. É na aplicação que ocorre o confronto do 

resultado obtido com o preconizado, em referência aos objetivos 

traçados (citando Pellett & Harrison, 1995; French et al., 1996). 

 

Tendo em conta estes pressupostos nos quais se baseia o Modelo 

Desenvolvimental, a minha ideia passava por estabelecer um modelo de ensino 

assente na manipulação de tarefas para que os alunos, de forma progressiva, 

autónoma e contextualizada, desenvolvessem as suas capacidades. 

No entanto, rapidamente me apercebi no início das atividades letivas 

que esta conceção por mim definida deveria ser alvo de alterações, uma vez 

que as condições com as quais me deparei não me permitiriam obter sucesso 

utilizando este tipo de modelo instrucional. 

Atendendo às características dos alunos, onde se salientava a falta de 

autonomia e motivação e incapacidade de autorregulação e, em alguns casos, 

a dificuldade no cumprimento de regras, senti a necessidade de adotar uma 

postura mais diretiva, em que existiu a necessidade de marcar de forma mais 

vincada a posição do professor, uma vez que os alunos manifestavam 

necessidades de uma direção e apoio mais presentes. Perante esta realidade, 

procurei alterar a forma de organização da aula, optando por um modelo de 

instrução mais diretivo, que me permitisse desenvolver bases que, futuramente, 

permitissem aos alunos desenvolver um trabalho mais autónomo, e que fosse 

de encontro às características de trabalho que eu preconizava antes de se 

iniciar a minha PES.  
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No entanto, devo salientar a importância desta situação para perceber 

que, de facto, um professor não deve ser fiel apenas a um modelo de ensino, 

mas antes ser capaz de encontrar o modelo de ensino que se adapte às 

características e necessidades dos seus alunos, para que o processo de 

aprendizagem seja o mais eficaz possível. 

 

4.5.1.2 - Modelo De Instrução Direta (MID) 

Este modelo de instrução centra na figura do professor a tomada da 

maioria das decisões relativamente ao processo de ensino-aprendizagem, pois 

é este quem realiza o controlo administrativo, determina regras e rotinas a 

desenvolver pelos alunos (Mesquita e Graça, 2009). 

Segundo estes autores, a forma de estruturação patente neste modelo 

visa uma utilização eficaz do tempo, onde se pretende que exista um elevado 

tempo de prática motora, que permita aos alunos desenvolver um sentido de 

responsabilidade elevado e um compromisso com as tarefas de aprendizagem. 

De acordo com Rosenshine (1983, cit. por Mesquita e Graça, 2009) , o 

MID tem por base decisões didáticas como: a) a estruturação meticulosa e 

pormenorizada das situações de aprendizagem; b) a progressão das situações 

de ensino em pequenos passos; c) a indicação do critério mínimo de sucesso a 

alcançar pelos alunos; d) a instrução com cariz descritivo e prescritivo com 

explicações detalhadas; e) a prática motora ativa e intensa; f) a avaliação e 

correção dos estudantes, particularmente nas fases iniciais de aprendizagem. 

Face às necessidades e características evidenciadas pela turma, a 

adoção de um modelo de ensino baseado neste tipo de conceção não acabou 

por ser mais do que uma consequência lógica, e um meio de promover nos 

alunos um nível superior de responsabilidade e uma maior vinculação às 

tarefas de ensino a desenvolver, que permitiu melhorar o nível de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Embora, numa fase inicial, tenha sentido algumas dificuldades em 

marcar a minha posição de forma tão acentuada como este tipo de modelo 

exige, julgo que com o tempo fui conseguindo assumir a forma de atuação 

desejada, conseguindo que os alunos, de forma progressiva começassem a 
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criar automatismos que os tornaram capazes de desenvolver as tarefas de 

forma menos diretiva, onde foram sendo concedidas oportunidades de 

autorregulação por parte dos mesmos. 

Ao conseguir desenvolver este tipo de capacidades nos alunos, 

reconheço que o meu trabalho se tornou mais facilitado, na medida em que a 

preocupação com questões organizacionais se foi tornando menor ao longo do 

tempo, o que me permitiu direcionar a minha atenção para outro tipo de fatores 

igualmente de elevada importância, e que possibilitaram o enriquecimento da 

minha ação enquanto líder do processo de ensino. 

 

4.5.1.3 - Modelo De Educação Desportiva (Siedentop, 2002) 

 

No sentido de promover uma aprendizagem sustentada na variabilidade 

de experiências e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias que 

incrementassem os níveis de motivação dos alunos para a prática das aulas de 

EF, numa fase mais adiantada do ano letivo optei por adotar estratégias de 

ensino baseadas no Modelo de Educação Desportiva (MED). Por outro lado, 

sendo o EP um local de experiências em que se pretende que o EE adquira 

valências que são fruto das vivências no contexto da prática, esta decisão 

também foi tomada tendo em conta o meu desenvolvimento como professor, 

reunindo na mesma estratégia uma oportunidade de desenvolvimento tanto dos 

alunos como do professor. 

O MED é um modelo de ensino que advoga a necessidade de conferir 

às aprendizagens um cunho afetivo e social, através do qual se pretende atingir 

como objetivos primordiais a competência e a literacia desportiva e o 

entusiasmo pelo desporto (Mesquita e Graça, 2009). 

Uma das grandes mais-valias evidenciadas por este modelo instrucional 

é o aumento dos níveis motivacionais pela forte presença das componentes 

afetivas e sociais, uma vez que as atividades de ensino são organizadas por 

equipas, em que se exige a colaboração de todos os alunos e o resultado final 

resulta dessa mesma colaboração. Desta forma, verifica-se uma minimização 

das diferenças interindividuais, potenciando-se a participação ativa e 
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deliberada de todos os alunos nas tarefas de organização e aprendizagem 

(Mesquita e Graça, 2009). 

Como principais características estruturais este modelo de ensino 

organiza as aulas à semelhança de uma época desportiva, evidencia o 

conceito de filiação, enfatiza os momentos de competição formal, elabora 

registos estatísticos do desempenho dos alunos, e é caracterizado pela 

festividade e pela realização de eventos culminantes. 

Em virtude do reduzido tempo disponível que caracterizou as diferentes 

Unidades Didáticas ao longo de todo o ano, a implementação deste modelo de 

ensino apenas se realizou de forma parcial, pelo que somente algumas das 

principais características do MED estiveram presentes ao longo das aulas em 

que este modelo de ensino foi administrado, tais como: 

I) Conceito de Filiação – Através da integração dos alunos em 

equipas, pretendeu-se promover o sentimento de pertença a um 

grupo, diminuindo os fatores de exclusão e evitando o 

desempenho de papéis menores por parte dos alunos 

considerados menos dotados pelos pares. 

II) Momentos de Competição Formal – Com a organização de 

momentos competitivos, pretendeu-se estabelecer a promoção da 

igualdade de oportunidades para participar, premiando a 

colaboração dos alunos no processo de aprendizagem e 

enfatizando o fair-play. 

III) Registo de Resultados – Para além do objetivo primordial de 

conferir responsabilidade e autonomia aos alunos durante o 

processo de ensino, pretendeu-se valorizar os momentos de 

competição, valorizando o desempenho de todos os alunos 

durante esses momentos. 

 

A resposta dos alunos a este tipo de modelo instrucional foi bastante 

satisfatória, percebendo-se que a componente competitiva se assumiu como 

um fator motivador e que tornou os alunos mais comprometidos com as tarefas 

de ensino. O sentido de filiação foi um fator que, numa fase inicial se mostrou 
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mais difícil de implementar pela falta de rotinas nos alunos no trabalho de 

equipa mas, progressivamente assistiu-se a uma melhoria significativa do 

desempenho de todos os alunos a este nível, o que se refletiu num incremento 

do desempenho da turma. De uma forma progressiva, os alunos assumiram 

uma postura mais responsável, o que me foi permitindo conceder índices de 

autonomia superior às equipas e que, consequentemente, me facilitou o 

controlo ao nível das situações de gestão e organização ao longo da aula. 

Parece-me assim adequado concluir que este tipo de modelo de ensino 

se manifestou adequado às características da turma, e que deve ser tido em 

conta como um meio eficaz no sentido de melhorar as relações interpessoais e 

os índices de motivação para a prática e de responsabilidade, sem descurar o 

desenvolvimento das habilidades motoras e os conhecimentos teóricos 

inerentes às modalidades ensinadas.  

No entanto, devo salientar as dificuldades por mim sentidas inicialmente, 

em virtude dos moldes em que este modelo se desenvolve, assentando num 

sistema de organização descentrado e complexo ao nível da gestão dos 

espaços, grupos e tarefas a desenvolver, o que me leva a admitir que este tipo 

de modelo deverá ser implementado numa fase em que a turma apresente 

níveis sustentados de autonomia, que garantam ao professor um 

desenvolvimento das aulas num clima organizado e promotor de 

aprendizagem. 

 

4.5.2 - Um Processo Fundamental Para A Melhoria Da Aprendizagem 

Sendo o processo de ensino-aprendizagem marcado pela interação 

entre professor e alunos e pela transmissão de informações entre os mesmos, 

pode afirmar-se que o processo de comunicação que se estabelece entre estes 

intervenientes assume elevada preponderância no alcance da eficácia na 

aprendizagem. De acordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 69), “a capacidade 

de comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no 

contexto do ensino das atividades físicas e desportivas”. 

Esta capacidade comunicacional deve procurar concretizar dois 

objetivos primordiais: a transmissão de elementos informativos e criar um efeito 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

- 75 - 
 

persuasivo, que conduza ao comprometimento e entendimento por parte dos 

alunos com o trabalho a desenvolver. 

Os processos de comunicação caracterizam-se pela transferência e 

compreensão de significados entre pessoas, assumindo normalmente funções 

de informação, controlo, motivação ou expressão emocional.  

Ao nível da comunicação no processo de ensino-aprendizagem, de entre 

os vários propósitos que a mesma encerra, salienta-se a instrução que, de 

acordo com Siedentop (1991), se reporta aos comportamentos de ensino, 

verbais ou não verbais, a que o professor recorre para transmitir a informação 

diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino. 

Atendendo à complexidade que caracteriza a realidade verifica-se que 

durante o processo de comunicação, entre o momento em que o professor 

transmite a informação e a perceção do aluno acerca da informação 

transmitida, ocorre uma transformação da informação, que torna este processo 

em algo incompleto e deformável. De entre as várias barreiras que podem 

comprometer a qualidade do processo de comunicação, salientam-se a 

perceção seletiva, a sobrecarga de informação, a utilização de linguagem 

desajustada e o receio de comunicar (Rosado e Mesquita, 2009). 

Este tipo de constrangimentos que podem ocorrer durante o processo de 

comunicação e, desta forma, comprometer a qualidade da informação que se 

pretende transmitir, levam a que o professor deva ter em conta um leque 

variado de preocupações que reduzam o nível de constrangimentos, e assim 

lhe garantam um nível superior de qualidade no seu processo de instrução. 

Asssim sendo, e de acordo com Rink (1993), a forma como professor 

transmite a informação deve procurar apoiar-se nas seguintes ideias: 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Dispor a informação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir assuntos difíceis de compreender; 

 Recorrer às experiências pessoais dos alunos; 

 Utilizar o questionamento; 
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 Apresentar as tarefas de forma dinâmica. 

 

Para além destas preocupações, o professor deve ter consciência do que 

se pretende concretizar com este processo de transmissão de informação. 

Neste âmbito, Rink (1993) salienta como principais funções da instrução a 

identificação de objetivos, a planificação e apresentação eficaz das tarefas aos 

alunos, a motivação dos alunos para a prática e o desenvolvimento do 

conteúdo. 

Para que este processo garanta que se procede a uma transmissão de 

informação de qualidade, deve percorrer três etapas fundamentais: a) a fase da 

instrução propriamente dita, em que o professor transmite aos alunos as 

informações necessárias; b) uma fase de controlo da qualidade da informação, 

na qual o professor analisa de a forma como foi assimilada e processada a 

informação por parte dos alunos; c) uma fase de reformulação da informação, 

que ocorre da eventualidade do professor identificar a necessidade de 

transmitir novamente parte ou a totalidade da informação, para que se garanta 

a qualidade da aprendizagem.  

Silverman (1994, cit. por Rosado e Mesquita 2009, p.75) salienta a ideia de 

que se torna “fundamental uma análise dos diferentes momentos me que se 

estabelece a comunicação”. Ao nível das situações de instrução num contexto 

de ensino, é possível identificar três momentos com objetivos específicos, mas 

que não podem ser vistos de forma isolada, uma vez que se sustentam pelos 

mesmos objetivos gerais: 

 Antes da prática – Preleções, apresentação de tarefas, 

explicações e demonstrações; 

 Durante a prática – Emissão de feedbacks; 

 Após a prática – Análise referenciada à prática desenvolvida. 

(Siedentop, 1991) 

De um modo geral, a instrução deve ser referenciada aos objetivos do 

processo de ensino, que devem ser expostos aos alunos de forma clara, 

contextualizando as tarefas que se irão realizar, relacionando-as com as 

tarefas realizadas anteriormente e com as que serão realizadas no futuro 
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(Siedentop, 1991). O processo de instrução deve, deste modo, procurar 

concretizar a função instrucional, mas também deve ter em conta objetivos de 

âmbito motivacional e organizacional (Rosado e Mesquita, 2009). 

Deste modo, a apresentação de uma tarefa, que Rink (1994) define com 

a informação transmitida pelo professor durante a prática motora acerca do que 

fazer e como fazer, deve contemplar um conteúdo informativo que demonstre 

aos alunos a importância e o significado dos objetivos a alcançar através 

daquilo que será aprendido durante a tarefa. 

Para que a apresentação se manifeste eficaz, o professor deve ter o 

cuidado de a realizar com clareza, recorrendo à utilização de demonstrações 

regulares e à emissão de palavras-chave adequadas, que se devem pautar 

pela qualidade do seu conteúdo informativo (Gusthart, Kelly & Rink, 1997, cit. 

por Rosado e Mesquita, 2009). 

Atendendo a que a eficácia do processo de ensino-aprendizagem 

depende da capacidade de conciliar o conhecimento específico com as 

estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos 

conteúdos (Harari et al., 1995 cit. por Rosado e Mesquita, 2009), ao longo do 

ano adotei várias estratégias de modo a que o processo de instrução se 

tornasse cada vez mais rico e potenciador de aprendizagem por parte dos 

alunos (Rosado e Mesquita, 2009): 

 Exposição / Preleção – Constituindo-se como o principal meio 

através do qual é comunicado o conteúdo aos alunos (Leinhardt 

et al., cit. por Rosado e Mesquita, 2009), este tipo de estratégia 

exige, por parte do professor, um conhecimento aprofundado da 

matéria e, no caso concreto das habilidades técnicas, um sólido 

conhecimento acerca das componentes críticas de realização  

das ações motoras. Para que se consiga uma intervenção eficaz, 

o professor deve procurar realizar preleções sucintas e focadas 

nos objetivos definidos, realçando os aspetos mais relevantes da 

informação a transmitir; 

 Demonstração – Desenvolvida no sentido de possibilitar ao 

praticante a visualização dos movimentos a realizar nas tarefas 
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(Rink, 1994; Darden, 1997; cit. por Rosado e Mesquita, 2009), 

esta estratégia pode contribuir para a diminuição do tempo de 

prática necessário para se atingir determinado nível, uma vez que 

pode permitir um entendimento mais eficaz do modelo de 

movimento pretendido. 

 Utilização de Palavras-Chave – Conceitos utilizados com a 

finalidade de focar a atenção dos alunos sobre os aspetos críticos 

das tarefas apresentadas (Landin, 1994, cit. por Rosado e 

Mesquita, 2009), esta estratégia asume-se como um meio de 

acesso à informação de uma forma filtrada, em que se remete 

apenas para o essencial (Glencross, 1992, cit. por Rosado e 

Mesquita, 2009). 

 Questionamento – Estratégia que visa uma maior interação entre 

o professor e os alunos, tem como principais finalidades a 

verificação do grau de conhecimento que os alunos 

desenvolveram acerca das informações transmitidas, o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão, o controlo de fatores 

de ordem organizativa, bem como a melhoria dos níveis de 

motivação dos alunos e do clima de aula (Vacca, 2006, cit. por 

Rosado e Mesquita, 2009). 

Numa fase inicial do ano letivo, a minha atuação nos momentos de 

transmissão de informação caracterizava-se pela existência de tempos 

extensos de exposição do conteúdo apresentado, que se traduzia de forma 

pouco eficaz no rendimento dos alunos.  

Esta situação ocorria, muitas das vezes, pelas dificuldades de controlo 

da turma existentes, uma vez que os alunos se mostravam pouco concentrados 

nas informações transmitidas pelo professor, resultando numa interação muito 

reduzida entre professor e os alunos que, consequentemente, levava a que a 

turma manifestasse dificuldades em assimilar o que era pretendido 

desenvolver: 

“Outra grande dificuldade sentida prendeu-se com a 

comunicação durante a instrução devido a um conjunto de 
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fatores comprometedores da qualidade da mesma. O facto da 

turma ter um número extenso de alunos, a aula realizar-se num 

espaço reduzido, num pavilhão onde estão mais duas turmas, 

tornando-se inevitável um elevado nível de ruído, o que torna o 

processo de comunicação menos eficaz.” (Reflexão de aula nº 

11, de 26 de outubro de 2010) 

Assim sendo, a minha ação passou por procurar realizar preleções mais 

sucintas, focadas no essencial da informação a transmitir, juntamente com um 

maior reforço das regras de modo a que os alunos se mantivessem mais 

concentrados. Juntamente com esta preocupação, procurei apostar num 

reforço constante dos critérios de êxito, utilizando frequentemente palavras-

chave, e recorrendo a demonstrações: 

“ Neste exercício optei ainda por recorrer à utilização de 

alunos modelo, no sentido de conferir alguma responsabilidade e 

evidenciar o comportamento positivo de alguns alunos na 

execução das atividades, mas também de promover melhorias 

no processo de instrução, na busca de um melhor entendimento 

por parte dos alunos do que se pretende que os mesmos 

realizem na tarefa.” (Reflexão de Aula nº 65, de 23 de março de 

2011)  

 

Esta última estratégia permitiu de forma eficaz garantir um maior 

entendimento do que se pretendia nas tarefas, havendo ainda um aumento no 

nível de envolvimento dos alunos no processo de instrução, fruto da utilização 

de alunos como modelo de demonstração. 

Aliada a esta estratégia, a implementação de um sistema de 

questionamento frequente numa fase mais avançada do processo de ensino 

veio concretizar um maior envolvimento dos alunos no processo de 

transmissão de informação, que resultou num aumento do nível de 

conhecimentos dos alunos, traduzindo-se num maior entendimento do que era 

pretendido realizar-se na prática: 
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“Esta revisão foi realizada no sentido de consciencializar 

os alunos e aferir o seu nível de conhecimento, onde se obteve 

resultados bastante positivos, uma vez que fez com que os 

alunos relembrassem as preocupações a ter durante o jogo e 

começassem a interiorizá-las e a identificar-se de uma forma 

mais efetiva com a modalidade.” (Reflexão de Aula nº 36, de 11 

de janeiro de 2011) 

 

Através deste conjunto de estratégias, sinto que a minha capacidade de 

transmissão de informação sofreu uma evolução bastante significativa ao longo 

deste processo, embora ainda deva procurar um maior refinamento no 

desenvolvimento do conjunto de estratégias de instrução à minha disposição, 

de modo a garantir uma atuação mais eficaz que permita aos alunos uma 

assimilação correta daquilo que se pretende transmitir. 

 

4.5.3 - A Importância Do Feedback Pedagógico 

 

No decorrer das tarefas motoras, existe a necessidade de regular a 

atividade dos alunos, de modo a que estes assimilem as informações 

fornecidas e consigam realizar as habilidades motoras da forma adequada, de 

acordo com o que é preconizado nos momentos de instrução antes da tarefa.  

O feedback pedagógico define-se, assim, como um “comportamento do 

professor de reação à resposta de um aluno, tendo por objetivo modificar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade”(Fishman & 

Tobey, 1978, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.82). 

Deste modo, o professor deve transmitir ao aluno, ao longo da 

realização das tarefas motoras, informações que lhe indiquem o grau de 

adequação da sua performance ao rendimento esperado, e de que forma o 

aluno deverá agir de modo a alcançar esse rendimento esperado. 

As indicações fornecidas pelo professor levam a que o aluno altere a sua 

forma de atuação, aproximando-se do comportamento esperado e, ao mesmo 

tempo, que o mesmo tenha consciência dos aspetos mais importantes a ter em 
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conta na realização do movimento, bem como o desenvolvimento de uma 

autoperceção acerca do seu rendimento. 

De acordo com o foco sobre o qual está centrada a informação 

transmitida ao aluno, Arnold (1981) distinguiu dois tipos de feedback 

pedagógico: 

 Feedback de Conhecimento da Performance – em que a 

informação transmitida está centrada na execução dos 

movimentos, isto é, no processo. 

 Feedback de Conecimento do Resultado – em que a 

informação fornecida é relativa ao resultado pretendido através da 

execução da habilidade. 

No âmbito da prática de ensino, optei por privilegiar o primeiro tipo de 

feedback, uma vez que a principal preocupação, ao longo de todo o processo 

de ensino, foi procurar que os alunos aprendessem de forma correta a 

execução das habilidades motoras, e que a sua atuação ao nível das tarefas 

motoras se pautasse pela busca da eficiência. No entanto, procurei sempre ter 

presente o feedback de conhecimento do resultado, no sentido de motivar os 

alunos para a sua prática, e procurarem desenvolver a sua atividade na 

procura do sucesso, principalmente nos momentos em que a competição 

estivesse presente, nos quais o principal objetivo seria o desenvolvimento de 

uma performance eficaz. 

De uma forma geral, o feedback pedagógico é um mecanismo de ensino 

que fornece a possibilidade do professor apoiar o aluno na realização das 

tarefas, a nível da interpretação propriocetiva dos movimentos executados, e 

nos modelos de referência que lhe proporciona para a comparação da resposta 

motora com a desejada (Lee et al., 1994, cit. por Rosado e Mesquita, 2009). 

De acordo com Hoffman (1983, cit. por Rosado e Mesquita, 2009), a 

reação do professor à prestação realizada pelo aluno processa-se em duas 

fases interdependentes: 

1) Fase de diagnóstico – Fase em que se procede à identificação do 

erro, à reflexão sobre a sua natureza e importância e são 

identificadas as suas causas. 
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2) Fase de prescrição – Fase onde se procede à organização de um 

feedback ou indicação de uma atividade motora que permita resolver 

as insuficiências identificadas na fase de diagnóstico. 

Para Rosado e Mesquita (2009, p.85), o grau de adequação de um 

feedback está, em grande parte, relacionado com a capacidade de deteção dos 

erros e da organização do feedback a fornecer ao aluno, sendo reforçada a 

importância da primeira, ao afirmarem que “ a qualidade de uma correção 

depende, em primeiro lugar, da competência de diagnóstico dos professores ou 

treinadores”. 

Como reforço desta ideia os mesmos autores admitem que os 

professores que apresentam dificuldades de identificação dos erros ou de 

interpretação do seu significado, terão a predisposição para cometer erros na 

fase de prescrição do feedback pedagógico. 

De facto, numa fase inicial, sentia algumas vezes dificuldades em 

identificar os motivos pelos quais os alunos não respondiam de forma 

adequada às tarefas propostas, o que consequentemente comprometia a 

dificuldade de emitir feedback’s prescritivos que conduzissem à alteração dos 

comportamentos dos alunos. Ao longo do tempo, fui-me apercebendo da 

importância desta fase de diagnóstico e da sua relação com a fase de 

prescrição, o que me levou a adotar uma postura mais atenta perante a 

atuação dos alunos, de modo a melhorar a minha capacidade de identificação 

dos erros por parte dos alunos. De uma forma natural, com a melhoria da 

capacidade de identificação dos aspetos inibidores da performance adequada, 

a minha capacidade de emissão de feedback’s mais apropriados foi-se 

aprimorando, embora sinta que nem sempre consiga respeitar todas as etapas 

que devem ser desenvolvidas no sentido de se promover uma intervenção 

eficaz. 

Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado e Mesquita, 2009) definem um 

conjunto de comportamentos que o professor deve desenvolver de forma 

sequencial, garantindo-lhe a emissão de um feedback pedagógico de forma 

apropriada: 

1) Observação e identificação do erro na prestação; 
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2) Tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, de que 

forma reagir); 

3) Feedback pedagógico informativo; 

4) Observação das mudanças no comportamento motor do aluno; 

5) Eventual observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de 

um novo feedback pedagógico. 

Na concretização desta sequência, senti durante uma fase inicial da 

minha atividade dificuldades no que reporta ao momento mais oportuno de 

emissão do feedback, verificando-se muitas vezes situações em que a minha 

atuação apenas ocorria demasiado tempo depois do erro ter ocorrido. Com o 

desenvolver da prática, senti que este fator foi progressivamente melhorado, 

conseguindo desenvolver uma capacidade de emissão da informação em 

tempo mais oportuno e que conduzisse o aluno à consciencialização do erro e 

à alteração do seu comportamento nas tarefas motoras. 

Apesar disso, senti bastantes dificuldades em cumprir todos estes 

comportamentos acima apresentados, uma vez que a turma que tinha à minha 

responsabilidade era numerosa, o que acabava por dificultar o 

acompanhamento individualizado de forma a poder observar o mesmo aluno 

em todas as fases necessárias: 

“Uma das principais dificuldades por mim sentidas neste 

exercício relacionou-se com a emissão de feedbacks. Embora 

sinta que nesta fase já tenha uma capacidade superior de 

emissão de informações relevantes relativamente ao 

desempenho dos alunos e de uma forma mais global em relação 

à turma, sinto enormes limitações quanto à concretização do 

ciclo de feedback na sua totalidade, devido à necessidade de 

acompanhamento de todos os alunos, o que acaba por dificultar 

um acompanhamento mais individualizado, que seria bastante 

positivo no sentido de melhorar o processo de aprendizagem 

dos alunos.” (Reflexão de Aula nº 60 e 61, de 11 de março de 

2011) 
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Esta dificuldade ficou mais patente em modalidades coletivas e de 

caráter mais aberto, uma vez que os alunos realizam as habilidades motoras 

em menor número e em condições de prática diferentes. Nestas situações optei 

por reforçar as componentes críticas das habilidades motoras durante a 

realização das tarefas e, em alguns momentos, desenvolver a emissão de 

feedbacks coletivos, em momentos nos quais identificava a existência de erros 

comuns a uma grande maioria dos alunos:  

“Atendendo ao facto de que os erros são normalmente 

comuns na globalidade da turma, a estratégia mais viável a ser 

adotada passa por uma consciencialização global da turma para 

o problema identificado.” (Reflexão de Aula nº 9 e 10, de 22 de 

outubro de 2010) 

 Com este tipo de atuação procurei encontrar uma forma diferente de 

modelar os comportamentos dos alunos utilizando, em alguns casos, o 

comportamento de um indivíduo como exemplo para os outros “imitarem” 

(Rosado e Mesquita, 2009). 

Em todas as situações, procurei sempre que a minha intervenção por 

emissão de feedback’s fosse marcada por um efeito positivo nas 

aprendizagens dos alunos. Assim, para concretizar este objetivo procurei 

respeitar algumas características de conteúdo informativo do feedback (Rosado 

e Mesquita, 2009): 

 Direcionamento da informação emitida pelo feedback para a 

especificidade da tarefa e dos conteúdos alvo da aprendizagem; 

 Focalização dos critérios orientados para a qualidade de 

execução ou para o resultado a obter; 

 Referenciação aos propósitos das tarefas focados durante a 

apresentação das mesmas. 

Estas preocupações foram tomadas no sentido de facilitar as 

aprendizagens através da transmissão de informação específica, de forma 

frequente, tentando sempre emitir informação de forma equivalente a todos os 

alunos, de modo a que todos tivessem a oportunidade de alterar de forma 

satisfatória a performance na realização das ações motoras. 
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Em toda esta atividade, procurei ter sempre presente a noção 

apresentada por Rosado e Mesquita (2009, p. 84) de que “ o feedback resulta, 

assim, de uma competência de tomada de decisões oportunas com base numa 

seleção e num processamento da informação pertinente recolhida durante uma 

observação formal ou informal, envolvendo não só a análise da resposta 

motora do aluno, mas também do ambiente em que ela se desenvolve.” 

A meu ver, a emissão de feedback’s é uma ferramenta importante ao 

dispor do professor, quando a mesma é utilizada de forma oportuna e 

adequada à situação de aprendizagem que se está a desenvolver, servindo de 

auxílio à modelação das respostas dos alunos às tarefas motoras propostas. 

 

4.6 - Otimizar O Processo De Ensino Através De Uma Gestão Do Tempo 

Eficaz 

O tempo é um fator de indesmentível importância ao longo de todo o 

processo de ensino aprendizagem. No fundo, todas as decisões, todo o 

processo de planeamento, e a própria realização do processo de ensino se 

desenvolvem em função do tempo. 

Para que o desenvolvimento dos alunos seja otimizado, torna-se 

imperativo, por parte do professor, organizar o processo de ensino-

aprendizagem de forma sistemática, tendo como objetivo possibilitar aos 

alunos a vivência de situações de aprendizagem que se manifestem 

devidamente estruturadas (Mesquita, 2000). 

De modo a garantir o aumento da eficácia no processo de ensino-

aprendizagem, o professor deve ter em conta fatores como o conhecimento 

acerca do conteúdo de ensino, o tipo de comunicação estabelecido com os 

alunos durante a prática motora, e a forma como gere o tempo disponível 

(idem). 

Não raras vezes, os professores assumem que a qualidade do processo 

se vê comprometida pelo reduzido tempo disponível para concretizar e 

alcançar os objetivos de aprendizagem.  

Durante a minha PES, este também foi um sentimento presente, em que 

vários foram os momentos em que senti que o tempo era escasso, e que cada 
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aula passava “a correr”, ficando a ideia de que seria necessário um tempo mais 

alargado para consolidar as aprendizagens que era pretendido desenvolver. 

No entanto, julgo que esta situação não deve ser vista como um 

problema, mas antes como um facto, e que partindo desta constatação se deve 

salientar a importância da gestão do tempo no desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Posto isto, e estando ciente de que a forma como o professor gere o 

tempo da aula tem uma influência direta no tempo que o aluno tem disponível 

para a prática (Mesquita, 2000), a preocupação por conseguir desenvolver uma 

gestão dos tempos de aula foi uma constante ao longo de todo o ano letivo. No 

intuito de aumentar o tempo de prática motora proporcionado aos alunos, na 

tentativa de, consequentemente, aumentar o seu tempo de aprendizagem, foi 

adotado ao longo do ano um conjunto de estratégias (Mesquita, 2000): 

 Aumentar o tempo útil de aula, através de um controlo da 

pontualidade dos alunos e a redução de tarefas administrativas 

(controlo de assiduidade, por exemplo, realizado no final da aula); 

 Aumentar o tempo disponível para a prática, reduzindo ao 

essencial os períodos de informação e transição, realizando 

explicações claras e precisas e organizando o material de forma 

estratégica e eficaz; 

 Aumentar o tempo potencial de aprendizagem, através da 

escolha de exercícios motivantes e de fácil organização, 

adequando o grau de dificuldade das tarefas ao nível de 

desempenho dos alunos, rentabilizando o espaço destinado à 

realização dos exercícios, e apostando numa comunicação com 

os alunos durante a prática através da emissão de feedbacks. 

Através destas estratégias, sinto que ao longo do ano se desenvolveu 

uma capacidade de gestão mais eficaz do tempo, que permitiu aos alunos 

vivenciarem de uma forma mais alargada o processo de ensino-aprendizagem 

o que, por consequência, os conduziu a um maior desenvolvimento das suas 

capacidades. 
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No entanto, tenho consciência de que numa fase inicial, as capacidades 

de gestão eram comprometidas principalmente pela existência de tempos de 

transmissão de informação e de transição entre tarefas muito alargados, e por 

falta de capacidade de organização estratégica do espaço de aula: 

“Atendendo às necessidades de interrupção da aula, e de 

um dispêndio de tempo superior ao previsto para a fase de 

instrução, optei por não realizar o jogo de singulares que estava 

contemplado no plano.” (Reflexão de Aula nº 36, de 11 de 

janeiro de 2011) 

Este tipo de situações foram progressivamente corrigidos e, para que tal 

fosse realizado de uma forma mais eficaz, há a salientar as observações 

realizadas ao longo do ano, durante as quais se procedeu a um registo dos 

tempos de prática e espera, quer relativamente ao professor, quer no que diz 

respeito aos alunos. Deste modo, ao analisar a ação dos outros EE, através da 

informação que os mesmos forneciam após a observação das minhas aulas e 

dos debates em torno do assunto, realizados nas reuniões de NE, foram-se 

desenvolvendo as estratégias acima mencionadas que contribuíram de forma 

decisiva para a melhoria da minha atuação na gestão e organização da aula, o 

que acabou por se traduzir numa consequente otimização do processo de 

ensino. 

 

4.7 - Avaliação 

 

A Avaliação apresenta-se como uma das componentes fundamentais no 

decorrer de qualquer processo de ensino/aprendizagem. Como apresenta o 

Despacho Normativo nº30/2011, de 22 de junho, a Avaliação deve ser utilizada 

como “elemento integrante e regulador da prática educativa”, que sirva para 

“apoiar o processo educativo e sustentar o sucesso de todos os alunos (…) 

certificar as diversas competências adquiridas pelos alunos (…) contribuir para 

a melhor qualidade do sistema educativo”. 

Melo (2006) considera que a avaliação deve ser assumida como um 

instrumento de análise, que deverá ser utilizado no sentido de servir de base 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

- 88 - 
 

para a reconstrução de um processo, capaz de orientar o professor na busca 

de novos procedimentos e organização do seu trabalho. 

Atendendo a este pressuposto, a avaliação deve ser vista como algo 

inerente ao processo de ensino/aprendizagem, que abarca diferentes 

dimensões desse mesmo processo e que permite a recolha de informações 

que tornam o professor capaz de melhorar e adequar o processo de modo a 

que este se torne progressivamente mais eficaz. 

Gonçalves (2010) refere um conjunto variado de ações nas quais a 

avaliação deve ser usada. Segundo este autore, a avaliação deve ser não só 

usada para classificar os alunos, mas também para verificar a evolução dos 

mesmos, bem como diagnosticar falhas e promover a reflexão dos alunos 

sobre os seus próprios erros, fornecer feedback ao professor sobre a forma 

como este ensina, como estratégia de motivação, e até mesmo como forma de 

enriquecimento e orientação do ensino. 

Ao longo do tempo, após ter iniciado a minha ação enquanto Professor 

Estagiário, apercebi-me de que a Avaliação é uma componente extremamente 

importante, principalmente no âmbito da regulação de processos e adaptação 

de estratégias, mais até do que ao nível do processo de classificação dos 

alunos. Assim sendo, neste momento entendo que todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do processo de ensino deve ser alvo de uma avaliação 

sistemática, de modo a que tenha sempre à minha disposição informação que 

permita ter consciência de qual deverá ser o caminho a seguir na construção 

de um processo cada vez mais eficaz e capaz de conduzir os alunos ao 

sucesso e a alcançar os objetivos propostos. 

Tal como realça Pacheco (1994) a avaliação tem uma forte função 

pedagógica que, segundo o autor, pode ser definida em quatro dimensões. 

Uma primeira dimensão, a um nível pessoal, assume que a avaliação deve ter 

como função a estimulação do sucesso dos alunos. A outro nível, assume-se 

que a avaliação também tem uma dimensão didática, na medida em que a 

mesma contribui, durante as fases de diagnóstico, para a melhoria e verificação 

dos próprios resultados obtidos nos processos de avaliação. A uma dimensão 

curricular, a avaliação confere aos professores a possibilidade de operar 
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adaptações curriculares em função das necessidades evidenciadas pelos 

alunos. Por fim, não deve ser descurada a dimensão educativa da avaliação, 

uma vez que é através desta que se torna possível aferir a qualidade de todo o 

processo educativo. 

Cunha (2002) sustenta que a principal finalidade da avaliação se centra 

na regulação da prática educativa, onde existe uma recolha sistemática de 

informação que depois de analisada tem como objetivo promover a qualidade 

das aprendizagens. 

Neste sentido, Guerra (2003) reforça a ideia de que a avaliação deve ser 

entendida como um processo contínuo e sistemático, relativo a um 

determinado contexto. Este processo deve ser algo que deva valorizar a 

aprendizagem e não apenas o ensino, de modo a que a avaliação esteja na 

base da criação de condições para que cada aluno aprenda a conhecer, 

aprenda a fazer e esteja apto para resolução dos seus problemas futuros (Leite 

e Fernandes, 2003). 

Gonçalves (2010) apresenta um conjunto de fases segundo as quais o 

processo de avaliação deve ser estruturado: 

 Definição de objetivos de avaliação 

 Atribuição de tarefas aos alunos, com vista à avaliação do seu 

desempenho 

 Definição de critérios para avaliação 

 Prognóstico 

 Indicação do nível exigido a cada critério 

 Recolha de informação referente ao controlo do desempenho dos 

alunos 

 Controlo, progresso e monitorização 

 Interpretação dessa informação 

 Comunicação dos resultados a todos os intervenientes, servindo 

de feedback 

 Monitorização dos resultados da avaliação, havendo o 

estabelecimento de novos objetivos e começando um novo ciclo 

(se for caso disso) 
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Atentando no conjunto de fases acima referidas, percebe-se que o 

processo de avaliação é algo de complexo e que não pode ser pontual, uma 

vez que o seu desenvolvimento irá servir de base reguladora ao processo de 

ensino. 

Ao longo do tempo, fui-me apercebendo que a qualidade do trabalho 

realizado depende em grande parte da avaliação, pois este é o principal meio 

de análise de todo o processo, seja ao nível do desempenho dos alunos, seja 

ao nível das estratégias adotadas no sentido de garantir o máximo de 

possibilidades de desenvolvimento das capacidades dos alunos.  

Num âmbito mais centrado na atividade do próprio professor, Simões 

(2000) apresenta um conjunto de finalidades que a avaliação deve contemplar 

no sentido de permitir o desenvolvimento profissional do professor tais como: (i) 

Fornecer a possibilidade de refletir sobre a prática; (ii) Provocar a saída do 

individualismo profissional; (iii) Desenvolver a cultura profissional; (iv) Retirar 

consequências da experiência profissional. 

De um modo geral, avaliação da atividade do professor deve realizar-se 

no sentido de tirar conclusões que lhe permitam reestruturar a sua ação, 

sempre com o objetivo de produzir melhorias na mesma para que, 

consequentemente, se alcance um aumento da qualidade e eficácia do 

processo de ensino. 

A meu ver, este tipo de avaliação sistemática operada durante toda a 

PES assumiu-se como uma forma fundamental de me consciencializar acerca 

da qualidade da minha ação enquanto professor, tendo a certeza de que este 

foi um dos principais meios que me levou a reestruturar a minha forma de agir 

e conduziu ao desenvolvimento de novas capacidades que contribuíram para o 

meu desenvolvimento enquanto professor o que, por efeito, acabou por se 

repercutir na qualidade do desenvolvimento do processo de ensino. 

Esta avaliação constitui-se como um ponto de partida em todos os 

processos de reflexão, permitindo-me identificar capacidades e mais-valias, 

mas também detetar erros, levando-me a encontrar soluções que tornassem a 

minha atividade cada vez mais competente e potenciadora de um ensino mais 

adequado às capacidades dos alunos à minha responsabilidade. 
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No que à prática educativa diz respeito, Fernandes (2005) refere que a 

avaliação deve servir para formar os jovens, inteirá-los acerca dos seus 

processos de aprendizagem e ainda desenvolver-lhes competências. No fundo, 

pretende-se que a avaliação permita apoiar o processo educativo de modo a 

sustentar o sucesso de todos os alunos, certificar as competências adquiridas 

pelo aluno, contribuir para a melhoria da qualidade do Sistema Educativo. 

Desta forma, e como já foi acima descrito, procurei ao longo de tempo 

debruçar-me nas questões mais importantes, tendo em vista a melhoria do 

processo de ensino, no sentido de aumentar a qualidade das aprendizagens 

dos alunos, de maneira a que os mesmos fossem capazes de alcançar o 

sucesso desejado, alcançando os objetivos definidos ao longo do processo. 

Os objetivos, conteúdos ou conhecimentos que se pretende que o aluno 

aprenda numa determinada situação de ensino aprendizagem (Correia, 2002), 

deverão ser definidos em várias fases do processo e distintos em função do 

momento em que a avaliação se realiza: 

Numa fase anterior ao processo, como são os momentos onde se 

processam as Avaliações de Diagnóstico, o grande objetivo passa por obter 

dados que permitam orientar a escolha de métodos e a forma de conduzir o 

processo a operar. Transpondo para a prática, a minha ação ao longo de toda 

a PES passou por definir objetivos antes do início de cada Unidade Didática 

que me permitissem perceber o nível de desenvolvimento dos alunos, de modo 

a poder adotar estratégias adequadas às capacidades evidenciadas pelos 

mesmos, orientando a extensão e sequência dos conteúdos de acordo com os 

resultados verificados nesse momento de Avaliação Inicial. 

Ao longo do processo, os objetivos devem ser definidos com o intuito 

de regular a atividade. Assim, ao longo de todas as UD, procurei sempre, de 

uma forma sistemática, observar a resposta dos alunos às exigências 

impostas, de forma a perceber o grau de adequação das tarefas apresentadas 

ao nível de desempenho manifestado pelos alunos. 

Numa fase posterior ao processo, após a implementação de 

estratégias e métodos que visem alcançar o sucesso definido nas fases 

anteriormente citada, o grande objetivo passa por efetuar um balanço do 
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trabalho realizado. Assim sendo, no final de cada UD realizada, contemplei um 

momento destinado à Avaliação Final do desempenho dos alunos, definindo 

um conjunto de critérios, definidos em concordância com os objetivos definidos 

nas fases anteriores e também tendo por base o desempenho demonstrado 

pelos alunos ao longo do processo, no sentido de aferir a qualidade e eficácia 

do processo, de modo a perceber até que ponto o mesmo conduziu ao sucesso 

e desenvolvimento dos alunos. 

Roldão (2005) admite que os objetivos se reportam a determinado 

conteúdo ou conhecimentos que se pretende que os alunos aprendam numa 

determinada situação de ensino e aprendizagem, enquanto que a competência 

se assume como o objetivo último de vários objetivos, sendo este o objetivo 

que dá sentido a todos os outros objetivos. 

Sustentando-me nesta ideia, torna-se possível afirmar que todo este 

processo de definição de objetivos surgiu com o intuito de fazer existir uma 

coerência entre os objetivos estabelecidos de forma prévia e as estratégias 

utilizadas durante o processo, no sentido de concretizar o grande objetivo da 

avaliação de controlar e emancipar o Ensino (Gonçalves, 2010), surgindo como 

base da construção de um caminho que busca alcançar determinada 

competência. 

De acordo com os princípios enunciados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo de 1986, a formulação de objetivos deve ter em conta aspetos como: 

a promoção de igualdade de oportunidades; a promoção do sucesso; a 

continuidade, positividade, correção e compreensão dos mesmos; a promoção 

de todos os envolvidos na definição dos percursos escolares. 

Complementando estes princípios, Abrantes et al. (2002, cit. por 

Gonçalves, 2010) e Cunha (2002) afirmam que a formulação de objetivos deve 

realizar-se sob a tentativa de promover a consistência entre processos de 

avaliação e competências pretendidas; a primazia da avaliação formativa, 

articulada com os momentos de avaliação sumativa; a valorização da evolução 

do aluno; a transparência do processo de avaliação; e a diversificação dos 

intervenientes no processo de avaliação. 
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De facto, este foi um exercício no qual senti um grau elevado de 

exigência, fruto da heterogeneidade característica de qualquer turma, o que me 

levou a construir objetivos que ao mesmo tempo, pudessem ter uma 

componente geral que me permitisse desenvolver um processo comum a toda 

a turma, mas que também contemplassem a existência de diferentes níveis de 

exigência e diferentes metas, que se adequassem aos diferentes níveis 

manifestados pelos alunos, para que todos pudessem desenvolver as suas 

capacidades sob objetivos passíveis de ser alcançados. 

 

4.7.1 - Tipos de Avaliação 

 

Ao longo de todo o ano, senti a necessidade de realizar o processo de 

avaliação utilizando diferentes tipos de avaliação, de modo a que esta tivesse 

um sentido mais abrangente, e não se limitasse a ocorrer segundo 

determinados princípios característicos de um único tipo de avaliação. Esta 

minha opção foi tomada no sentido de tornar o processo de avaliação mais rico 

e completo, de modo a torná-lo mais ajustado ao processo, que se pretende 

que seja amplo e dinâmico. 

De um modo geral, salientam-se três tipos de avaliação presentes na 

literatura: (i) Avaliação Criterial; (ii) Avaliação Normativa; (iii) Avaliação Mista. 

A Avaliação Criterial assume-se como um tipo de avaliação que tem 

como referência um ou mais critérios, na qual se descreve a execução do aluno 

num campo de tarefas essenciais do ensino, avaliando-se em função de 

objetivos previamente definidos (Pacheco, 1994; Janela 1998). Este tipo de 

avaliação considera o aluno individualmente, não o comparando com os outros, 

mas onde se compara o conteúdo das respostas dadas pelo aluno com os 

critérios definidos pelo professor. 

Segundo Johnson et al. (2007), este tipo de avaliação permite melhorar 

a probabilidade de obtenção de resultados dos estudantes, previamente 

delimitados pelo professor, bem como verificar, o que o aluno sabe ou ainda 

não sabe fazer. 
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Rosado e Colaço (2002) apresentam um conjunto de características da 

Avaliação Criterial: (i) a sua finalidade é de observar e analisar os processos 

individuais de aprendizagem dos alunos; (ii) a observação e interpretação dos 

seus resultados servem para reorganizar o processo de ensino-aprendizagem 

de forma adequada, com vista ao sucesso de todos os alunos; (iii) permite 

diagnosticar/identificar o tipo de medidas necessárias para que os alunos com 

dificuldades possam ser ajudados de forma individualizada. 

Os mesmos autores, tal como Ferraz et al. (1994 a), referem que a 

avaliação criterial é a mais indicada, uma vez que permite que os alunos 

possam ser comparados com um ou mais critérios conhecidos por todos, 

sabendo qualquer aluno onde tem de chegar e o que tem de fazer para atingir 

o sucesso. 

Corroborando esta ideia, Janela (1998) defende que a avaliação criterial 

se assume como o tipo de avaliação que dá mais garantias de aquisição das 

competências mínimas para o avanço do processo. 

De facto, este foi o tipo de avaliação mais usado ao longo de todo o 

processo, uma vez que o mesmo se reporta ao desempenho dos alunos de 

forma individual, indo de encontro aos princípios gerais já referidos pelos quais 

a avaliação se deve orientar da promoção de um ensino que valorize o aluno e 

se adapte as suas características individuais. 

Tendo em conta estas premissas, durante o processo de avaliação a 

definição de critérios foram uma constante, pretendendo delinear os 

comportamentos que se desejava que os alunos alcançassem, no sentido de 

atingir os objetivos estabelecidos. 

De acordo com Albuquerque et al. (2010) os critérios de avaliação são 

as normas que servem de pontos de referência para tornar possível a 

qualificação do que nos propomos avaliar. Esta qualificação deve ter uma 

ligação direta à constante melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

Por sua vez, na Avaliação Normativa os desempenhos dos alunos são 

comparados entre si por relação a uma norma, em que a avaliação se orienta 

por um conjunto de regras comuns que visa refletir as diferenças entre os 

alunos (Pacheco, 1994; Janela, 1998; Aranha, 2004 b). Este tipo de avaliação 
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descreve a execução do aluno em termos de posição relativa que alcança em 

relação ao grupo, comparando os seus desempenhos com os do grupo 

(Pacheco, 1994; Gonçalves, 1997). 

 Ferraz et. al (1994) e Rosado e Colaço (2002) apresentam como 

principais características da Avaliação Normativa: (i) a sua finalidade é de 

classificar no sentido de dividir em classes (ranking); (ii) a observação e 

interpretação dos seus resultados servem par hierarquizar, classificar e 

selecionar, colocando o aluno num nível; (iii) permite verificar quem tem mais e 

menos dificuldades numa determinada turma. 

Atendendo a estas características, este tipo de avaliação assumiu-se 

como uma ferramenta de extrema utilidade nos momentos em que houve a 

necessidade de distribuir a turma em diferentes níveis de desempenho, no 

sentido de criar diferentes situações de exercitação que se manifestassem 

adequadas às capacidades de todos os alunos. Para além disso, o facto de 

poder classificar os alunos de acordo com o seu desempenho tornou-se útil em 

momentos nos quais existiu a necessidade de formar grupos de trabalho em 

que se pretendia que existisse um equilíbrio entre os mesmos. 

No caso da Avaliação Mista, é feita uma comparação das prestações 

dos alunos com anteriores prestações do mesmo sujeito. Nesta situação 

procede-se à avaliação da evolução do aluno, onde o processo é avaliado em 

detrimento dos conhecimentos. 

Holmberg (2007) assume que, tendo em conta todas as indicações 

dadas acerca da avaliação mista, e como o próprio nome indica, esta reúne as 

duas avaliações (criterial e normativa) numa só, com a característica de serem 

complementares. 

A meu ver, este tipo de avaliação pode servir como complemento 

importante na avaliação dos alunos e na sua classificação, no sentido de 

valorizar o processo de desenvolvimento do aluno e a sua evolução. Desta 

forma, nos momentos de classificação dos alunos não tive apenas em conta a 

sua capacidade de concretização dos critérios definidos, mas também a 

evolução do seu desempenho ao longo de todo o processo de ensino, de forma 

a valorizar os progressos conquistados pelos alunos ao longo do tempo. 
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4.7.2 - Diferentes Funções da Avaliação 

 

Durante o processo de ensino, existem vários momentos destinados à 

Avaliação que, de acordo com a fase do processo, com os objetivos e 

finalidades a que a Avaliação se propõe visar, assumem diferentes funções. 

Carreiro da Costa et al. (1985) salientam três tipos de Avaliação, 

enunciando as principais funções que cada um contempla: (i) a Avaliação 

Inicial ou Diagnóstica, que tem como principais funções prognosticar e orientar; 

(ii) a Avaliação Formativa, que visa regular e controlar; (iii) a Avaliação 

Sumativa ou Final, que assume as funções de certificar e realizar um balanço. 

Estes tipos de avaliação devem estar presentes durante o processo de 

ensino de forma interligada, e todos eles devem contribuir para se obter 

melhorias ao nível dos processos de aprendizagem. 

 

Avaliação Diagnóstica 

A Avaliação Diagnóstica ou Inicial, tem como principal função a recolha 

de informação para estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos no 

sentido do seu desenvolvimento (Albuquerque et. al, 2010, cit. por Gonçalves, 

2010). 

Os mesmos autores referem ainda que é este tipo de Avaliação que 

permite a identificação das competências dos alunos no início de uma fase de 

trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às 

suas capacidades. 

Rosado e Colaço (2002) acrescentam que é através da Avaliação 

Diagnóstica que se pode averiguar se os alunos possuem os conhecimentos e 

aptidões para poderem iniciar novas aprendizagens. 

No fundo, a Avaliação Diagnóstica apresenta-se como o ponto de 

partida, a partir do qual se deve basear a concretização do que foi planeado 

anteriormente, realizando as reformulações necessárias de acordo com as 

informações retiradas deste momento de Avaliação. 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

- 97 - 
 

De acordo com esta ideia, Albuquerque et. al (2010, cit. por Gonçalves, 

2010) afirmam que este tipo de avaliação facilita a ação do professor na 

medida em que fornece a informação adequada à tomada de decisões 

necessárias e ajustada às capacidades dos alunos, para que se torne possível 

promover o sucesso educativo do alunos. 

Tanto Ribeiro (1997) como Rosado e Colaço (2002) evidenciam que a 

Avaliação Diagnóstica apresenta vantagens na medida em que é através desta 

que se consegue ver o que foi aprendido numa fase anterior, que se torna 

possível agrupar alunos por características semelhantes, bem como 

estabelecer uma base de comparação para aferir a taxa de sucesso no final do 

processo ensino-aprendizagem. 

Durante a minha PES, este tipo de Avaliação esteve sempre presente no 

início de cada UD, assumindo-se como um excelente mecanismo de regulação 

do trabalho a realizar ao longo de toda o processo, em cada uma das 

modalidades lecionadas.  

Embora não tenha assumido um caráter formal em algumas das 

modalidades, nas quais se esperava de forma prévia que o nível de 

desempenho dos alunos fosse baixo em virtude de se tratar de um ano de 

Introdução das modalidades em questão, no início de todas as UD procedeu-se 

a um prognóstico que permitisse orientar a seleção e extensão dos conteúdos, 

bem como os métodos e estratégias a utilizar no sentido de atingir os objetivos 

finais propostos para cada uma das UD. 

 

Avaliação Formativa 

 

Na Avaliação Formativa, o professor procede a uma observação cuidada 

e sistemática das tarefas que o aluno leva a cabo ao longo do ano. Neste tipo 

de avaliação, recorre-se a instrumentos e procedimentos que permitem 

compreender o estado da situação e do conhecimento ao longo do processo de 

formação do aluno (Albuquerque et al., 2010) 

Segundo Aranha (2004 a), a Avaliação Formativa deve aplicar-se em 

todos os momentos, tendo como principal função o acompanhamento do aluno, 
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permitindo verificar os comportamentos demonstrados perante as diferentes 

situações do processo ensino-aprendizagem. 

Por sua vez, Albuquerque et al. (2010) admitem que este tipo de 

Avaliação, ao apreciar a forma como decorre o processo de ensino-

aprendizagem, vai possibilitar ao professor adaptar as suas tarefas de 

aprendizagem, introduzindo alterações que possibilitem uma maior adequação 

das mesmas. 

De facto, o professor tem a necessidade de efetuar uma observação e 

análise constante da atividade, de forma a aferir se a mesma está a 

corresponder ao que foi planeado, e se está a decorrer no sentido de promover 

o alcance dos objetivos definidos. 

De acordo com o que é afirmado por Ribeiro e Ribeiro (1990), os 

professores devem ter um domínio no que diz respeito à Avaliação Formativa, 

uma vez que é esta que deve acompanhar todo o processo de ensino-

aprendizagem, na identificação das aprendizagens bem sucedidas e das que 

levantam dificuldades, de modo a que seja possível ultrapassar as últimas, 

conduzindo os alunos à proficiência e ao sucesso. 

Na minha ótica, este tipo de avaliação, em termos de regulação e 

orientação do processo, acabou por se manifestar como fundamental, no 

sentido de complementar as informações retiradas da Avaliação Diagnóstica, 

permitindo orientar o processo de ensino de forma a concretizar os objetivos 

definidos para o final de cada UD. 

Fernandes (2005) salienta a existência de quatro elementos mínimos 

para uma correta avaliação formativa: 

 Um contexto de relação professor/aluno 

 Um papel dos professores na regulação das aprendizagens dos 

alunos 

 Uma interação (feedback) professor/aluno 

 Papel ativo dos alunos na aprendizagem 

De acordo com esta análise, salienta-se a importância de um agente 

neste tipo de avaliação, o aluno. Esta posição é corroborada por Lemos et al. 

(1998) e Abrantes et al. (2002) que referem que a participação dos alunos no 
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processo de avaliação deve ser cada vez mais consciente, de modo a que 

estes saibam e pensem no que estão a fazer. 

Birzea (1984) defende a ideia de que a Avaliação Formativa é a única 

que permite a correção dos erros e a supressão de algumas lacunas no 

processo ensino-aprendizagem, salientando o papel que a mesma tem no 

fornecimento de feedbacks para o professor e o aluno. 

Ao longo do ano, esta foi uma das preocupações que tentei ter junto da 

turma, no sentido de sensibilizar os alunos para a necessidade de se 

consciencializarem do seu desempenho, e de que este seria resultado da sua 

atividade ao longo de todo o processo. 

No entanto, senti da parte dos alunos uma completa desvinculação e 

despreocupação deste processo que deve ser contínuo. Ao invés disso, os 

alunos remeteram sempre uma dose excessiva de responsabilidade para os 

momentos de Avaliação Sumativa, não tendo capacidades de analisar o seu 

desempenho ao longo do processo, para que pudessem regular a sua atividade 

em função das suas dificuldades, de modo a conseguirem desenvolver de 

forma mais satisfatória as suas capacidades. 

Por meu turno, tentei sempre que este tipo de avaliação me permitisse 

detetar as dificuldades dos alunos, de modo a refletir e encontrar estratégias 

que levassem à otimização das tarefas de aprendizagem, adaptando a minha 

intervenção pedagógica às necessidades de cada aluno. 

 

Avaliação Sumativa 

 

Entende-se como Avaliação Sumativa a avaliação que precede a um 

balanço de resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, que 

vem acrescentar novos dados àqueles que foram recolhidos durante a 

Avaliação Formativa, e que contribuem para uma apreciação mais equilibrada e 

completa do trabalho realizado. (Ribeiro e Ribeiro, 1990) 

De acordo com Rosado e Silva (1999), a Avaliação Sumativa é um juízo 

de caráter globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, 

competências, capacidades e atitudes dos alunos pois, tal como refere Birzea 
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(1984), através deste tipo de avaliação não há um controlo do processo ensino-

aprendizagem. 

No entanto, Rosado e Colaço (2002) referem que este tipo de avaliação 

não se deve esgotar nesse mesmo juízo, mas sim estabelecer-se como um 

meio para aumentar o conhecimento sobre uma determinada realidade, numa 

perspetiva de aperfeiçoamento de processos futuros. Os mesmos autores 

atestam ainda que este tipo de avaliação, ao comparar os resultados globais, 

permite que se verifique a progressão face a um conjunto de objetivos pré-

definidos. 

De facto foi segundo estas premissas que se estabeleceu, no final de 

cada UD, um momento de Avaliação Sumativa, onde se pretendeu verificar de 

forma quantitativa a capacidade de concretização dos critérios definidos 

previamente por parte dos alunos, bem como a evolução de cada aluno entre o 

início e o final do processo em cada uma das UD. Este tipo de verificação 

estabeleceu-se como um complemento à informação recolhida durante o 

processo de Avaliação Formativa, no sentido de confirmar ou reformular de 

certa forma os resultados deduzidos das observações sistemáticas a que os 

alunos estavam sujeitos ao longo do processo. 

Para além disso, este tipo de Avaliação Sumativa serviu também para 

aferir a adequabilidade dos critérios formulados e as tomadas de decisão 

estabelecidas ao longo do processo às necessidades dos alunos. Desta forma, 

pretendeu-se que através da análise das informações obtidas fosse possível 

proceder a uma reflexão que perceba o que se conseguiu alcançar, e o que 

deveria ter sido realizado no sentido de maximizar a eficácia do processo 

ensino-aprendizagem na UD em questão. 

Com este tipo de trabalho, pretende-se realizar um balanço final, que 

permita a visão do conjunto que foi todo o processo de ensino-aprendizagem 

(Ribeiro, 1999). 

 

4.7.3 - A Implementação Da Avaliação 
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Como anteriormente foi apresentado, a Avaliação tem como objetivos 

principais classificar os alunos, mas também valorizá-los, fazendo com que ao 

longo do tempo de proceda a uma otimização do processo de ensino, 

sustentada nas adequação do mesmo às necessidades manifestadas pelos 

alunos. 

A Avaliação caracteriza-se ainda por envolver subjetividade, pois 

depende do julgamento profissional dos professores envolvidos, bem como os 

contextos e situações concretas (Albuquerque et al., 2010, cit. por Gonçalves, 

2010). Apesar desta subjetividade não dever ser vista como uma defeito, existe 

a necessidade de que a mesma não se paute pela arbitrariedade, nem pela 

ausência de critérios (Abrantes et al., 2002, cit. por Gonçalves,2010). 

Deste modo, pretendeu-se desenvolver um sistema de Avaliação capaz 

de possibilitar a classificação dos alunos, de uma forma que permitisse a 

potenciação das capacidades dos mesmos através da adequação do formato 

de avaliação à atividade e finalidade do que se pretendia avaliar em 

determinado momento. Para além disso, existiu ainda a preocupação de 

conceder importância aos aspetos mensuráveis e concretos da avaliação 

(Patton 1980 a, cit. por Gonçalves, 2010), no sentido de tornar o processo de 

avaliação justo e justificado de acordo com esses mesmos aspetos. 

Apesar de existir uma adoção de múltiplos tipos de avaliação, como já 

foi descrito anteriormente, a avaliação das Habilidades Motoras de cada UD 

assumiu um caráter maioritariamente criterial. Durante este processo, efetuou-

se sempre um momento de Avaliação Diagnóstica no início de cada uma das 

UD, com o objetivo de fornecer informações sobre o nível dos alunos, de modo 

a sustentar a tomada de decisão na formulação de objetivos e na escolha dos 

métodos e estratégias a utilizar durante o processo. Ao longo de todo o 

processo, procedeu-se a uma Avaliação Formativa, onde a observação 

sistemática dos desempenhos dos alunos visou retirar informações sobre a 

necessidade de reformulações a nível de planeamento e conceção, mas 

também houve o objetivo de retirar informações que auxiliassem o processo de 

classificação dos alunos.  
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Este processo concretizou-se principalmente através dos momentos de 

Avaliação Sumativa no final de cada UD, onde a informação retirada a partir de 

listas de verificação, em que estavam presentes um conjunto de critérios de 

êxito pré-definidos, iria servir para classificar, com o complemento da 

informação proveniente da Avaliação Formativa, cada um dos alunos, tendo em 

conta o número de critérios realizados pelos mesmos. 

No que reporta à Avaliação dos conhecimentos teóricos, estes foram 

avaliados ao longo de todas as aulas através do questionamento sistemático 

nos momentos de instrução, embora fosse em momentos específicos, aquando 

da realização de Testes Teóricos na parte final de cada período, que se 

procedesse à sua avaliação de forma concreta. 

Em relação à avaliação das atitudes e valores dos alunos, esta assumiu 

um caráter sistemático e Formativo, em que os alunos em todas as aulas eram 

classificados numa grelha de comportamento criada para o efeito. 

Tendo consciência da responsabilidade que me assistia no momento de 

avaliar os alunos, procurei sempre que a avaliação fosse delineada tendo por 

base uma reflexão acerca das finalidades a que a mesma se destinava, de 

forma a que esta se manifestasse adequada aos seus propósitos (Albuquerque 

et al., 2010, cit. por Gonçalves). 

Assumindo desde sempre que o papel da avaliação não serviria par 

estabelecer hierarquias, mas sim de ajudar cada aluno a progredir no sentido 

de alcançar os objetivos traçados (Albuquerque et al., 2010,cit. por Gonçalves, 

2010), procurei sempre que esta se ajustasse aos alunos que tinha em mãos, 

de modo a que os objetivos estabelecidos fossem alcançáveis, mas que se 

assumissem desafiantes e conduzissem os alunos a elevar os seus níveis de 

desempenho.   

 

 

 

4.8 – A Motivação – Fator a ter em conta no desenvolvimento da 

Aprendizagem 
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Habitualmente, sendo a disciplina de EF realizada em condições que se 

destacam das demais disciplinas, espera-se que os alunos evidenciem um 

nível de comprometimento e motivacional superior no desenvolvimento das 

tarefas propostas. 

Porém, desde o início do ano que o processo de ensino aprendizagem 

ficou marcado por uma falta de comprometimento por parte dos alunos com as 

aulas de EF. Atendendo à minha experiência em contexto de treino, no qual 

habitualmente se lida com indivíduos motivados para a prática em questão, 

esta situação despertou-me alguma atenção, no sentido de entender quais os 

motivos para tal acontecer. 

Agregado a este facto, a possibilidade de dinamizar, em conjunto com os 

restantes elementos do NE, os Clubes de Futsal e Voleibol permitiu-me 

verificar que nesse contexto os alunos aparentemente apresentam uma maior 

predisposição para a concretização das tarefas propostas. 

Desta forma, e estando consciente da importância que a motivação dos 

alunos pode assumir na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, o 

presente estudo foi desenvolvido no sentido de encontrar respostas que me 

permitissem obter um entendimento das razões que levam à existência das 

diferenças por mim observadas e dos fatores que poderão influenciar de forma 

mais relevante a motivação dos alunos para a prática das aulas de EF. 

 

4.8.1 - REVISÃO DA LITERATURA 

4.8.1.1 - A importância da Motivação no processo de ensino-

aprendizagem 

A educação e todas as tarefas inerentes aos processos de ensino-

aprendizagem exigem um comprometimento mútuo entre os intervenientes 

deste tipo de processo, isto é, quer o sujeito que educa, quer o sujeito que é 

educado devem assumir um papel ativo que torne a aprendizagem algo eficaz. 

Como refere Postic (1984, p. 10) “O processo educativo não se desencadeia 

senão quando um movimento anima cada um dos parceiros em direção ao 

outro”. 
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Reportando-nos principalmente ao sujeito que é alvo da educação, o 

mesmo autor sugere que a aprendizagem apenas é possível se o sujeito 

procura ser educado, uma vez que, “ para ter influência sobre o educando, o 

ato educativo tem necessidade de encontrar uma adesão” e “uma motivação 

que permita desencadear o comportamento que o oriente”(idem). 

Esta necessidade de recetividade por parte de quem se integra no 

processo de ensino-aprendizagem remete-nos para uma questão importante, a 

importância da motivação e os seus fatores determinantes, que ao longo do 

tempo tem vindo a ser alvo de investigação, no sentido de clarificar a sua 

influência no que diz respeito ao desempenho dos alunos.  

A motivação tem sido uma das temáticas do campo da psicologia 

desportiva mais investigadas ao longo do tempo (Silva & Weinberg, 1984, cit. 

por Vidal, 2001), sendo que os primeiros estudos relacionados com os motivos 

que conduzem os jovens à prática desportiva surgiram na década de 70, e têm 

sido alvo constante de investigação até à data em vários trabalhos (Alderman & 

Wood , 1976; Gill, Gross & Huddleston, 1985; Cruz & Costa, 1997; Vidal, 2001; 

Maia, 2003; Catita, 2008; ) 

Para autores como Arends (1997), esta questão assume um papel 

fulcral, afirmando que um dos principais determinantes do comportamento dos 

alunos são as suas necessidades pessoais e os atributos e interesses 

individuais que eles trazem consigo para a sala de aula.  

Também Wittig (1981) situa a motivação num lugar de relevo no que diz 

respeito à qualidade de desempenho dos indivíduos argumentando que quanto 

maior for a motivação, melhor será o nível de desempenho da tarefa, e que o 

desempenho será diretamente proporcional ao nível de motivação que o 

indivíduo apresente. 

Pintrinch e Schunk (1996) assumem que a motivação pode afetar tanto 

as novas aprendizagens, bem como o desempenho em habilidades, estratégias 

e comportamentos anteriormente aprendidos, podendo influenciar de forma 

significativa todo o processo de ensino: “Motivation can influence what, when 

and how we learn”( Pintrinch e Schunk, 1996, citando Schunk, 1991).  
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Os mesmos autores salientam ainda a importância de perceber a 

relação recíproca que a motivação estabelece com a aprendizagem e o 

desempenho dos alunos, admitindo que estudantes desmotivados para a 

aprendizagem não se encontram aptos a ser sistemáticos nos seus esforços de 

aprendizagem. 

Arends (1997) também salienta a importância que a motivação assume 

no desenvolvimento dos processos de aprendizagem ao referir que as escolas 

e os professores que têm a capacidade de estruturar as atividades de 

aprendizagem que promovam o envolvimento total dos alunos, terão maiores 

possibilidades de habilitar os alunos a sobressair na aprendizagem escolar e 

social. 

Relativamente à disciplina de Educação Física (EF) em particular, a 

questão da motivação logicamente que surge como um fator de importância e 

que deve ser tido em conta na orientação do processo de ensino: “A motivação 

dos alunos e a qualidade da sua participação devem ocupar um lugar central 

nas decisões dos professores e na intervenção pedagógica, a satisfação 

proporcionada pelas atividades da EF deve ser associada ao prazer da 

iniciativa, da superação pessoal e do convívio fraterno” (Ministério da 

Educação, 1991, p.7). 

 

4.8.1.2 Definição do conceito de Motivação 

 

A origem etimológica da palavra motivação advém do latim, da forma 

verbal movere (mover). Frequentemente, a ideia de movimento está presente 

nos conceitos estabelecidos acerca da motivação pelo senso comum, em que 

se assume a motivação como algo que nos faz/incita a mover e nos ajuda a 

concretizar o nosso trabalho/tarefas (Pintrinch & Schunk, 1996). 

No entanto, a nível científico torna-se difícil encontrar uma linha de 

pensamento constante que nos leve a um conceito geral de motivação, uma 

vez que existem numerosas e variadas definições, verificando-se entre estas 

um elevado grau de divergência no que diz respeito ao estabelecimento da 

natureza concreta da motivação (Pintrinch & Schunk, 1996). 
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Segundo estes autores o conceito de motivação tem vindo a ser 

concebido baseando-se em variados termos como forças internas, respostas 

comportamentais a estímulos, ou mesmo a um conjunto de crenças e afetos. 

Brito (1994) enuncia uma divisão dos vários determinantes da motivação 

em dois tipos de motivação de acordo com a sua origem, afirmando que as 

fontes de motivação podem ser internas, como são os casos do instinto, os 

hábitos, as atitudes mentais, os ideais e o prazer, ou externas, como a 

personalidade do professor, a influência do meio, a influência do momento ou o 

objeto em si. 

Também Fonseca (1993) refere que a motivação, de uma forma 

sintetizada, se refere a um estado do organismo que resulta da interação de 

fatores internos, como a personalidade, e de fatores externos, como as 

situações de realização de tarefas, que determinam um comportamento. 

Embora as ideias possam sustentar-se em termos distintos, duas 

dimensões surgem de forma frequente no que à definição do conceito de 

motivação diz respeito. Vários autores, ao abordarem o tema da motivação, 

fazem referência a duas dimensões que definem como direção e intensidade 

do comportamento. 

Segundo Fonseca (1993, cit. por Maia, 2003) “o estudo da motivação é o 

estudo das variáveis que potenciam e direcionam os comportamentos dos 

indivíduos, ou seja, o que lhes determina a intensidade e a direção.” 

Também Silva e Weinberg (1984: 171) afirmam que o conceito de 

motivação se refere à intensidade e direção do comportamento em que “a 

direção do comportamento indica se um indivíduo encara ou evita determinada 

situação e a intensidade do comportamento relaciona-se com o grau de esforço 

posto num determinado comportamento”. 

Posto isto, podemos assumir que a motivação se assume como um 

conjunto de fatores, sejam eles de origem interna mas também externa, que 

condicionam ação de um indivíduo e que o levam a adotar um comportamento 

em detrimento de outros. 

De uma forma geral, o conceito de motivação não pode ser estabelecido 

a partir de uma definição, tal como concluíram Kleinginna e Kleinginna (1981, 
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cit. por Thill, 1989), após uma análise de 140 definições de motivação 

diferentes. Esta conclusão leva-nos a crer que mais importante que definir de 

uma forma clara o conceito de motivação, torna-se imperativo perceber quais 

são os fatores que determinam os índices de motivação dos indivíduos na 

concretização das suas atividades. Entre estes, poderemos salientar fatores 

como a Motivação Intrínseca, os Objetivos de Realização, a Perceção da 

Competência, a Intenção para a Prática e o Clima Motivacional. 

Sustentando as ideias anteriormente referidas de Fonseca (1993) e Brito 

(1994) de que a motivação resulta de fatores de caráter interno e externo, 

torna-se importante perceber o conceito de motivação intrínseca. 

Pintrinch e Schunk (1996) afirmam que a motivação intrínseca se 

refere à motivação para desenvolver uma atividade por vontade própria, 

assumindo que as pessoas que estão intrinsecamente motivadas realizam as 

tarefas porque as mesmas lhes conferem uma situação de satisfação, não 

dependendo de recompensas explícitas ou outro tipo de influência externa. 

Por oposição, autores como Deci (1977, cit. por Maia, 2003) referem a 

existência de recompensas extrínsecas, em que o comportamento adotado 

pelos sujeitos está dependente de fatores externos à tarefa a desenvolver, 

falando-se neste caso de uma motivação extrínseca. 

No caso da prática de atividades desportivas, o envolvimento dos 

sujeitos é normalmente motivado por razões intrínsecas, na sua maioria 

relacionadas com a busca do prazer (Markland, 1999 cit. por Maia, 2003).   

A ideia de ausência de influências externas para a realização de tarefas 

também foi defendida por Deci (1977, cit. por Maia, 2003), ao definir a 

motivação intrínseca como sendo qualquer tipo de comportamento que ocorre 

na ausência de nenhuma recompensa externa aparente. 

Tal como esta ausência de recompensa externa, o conceito de 

motivação intrínseca tem associado a si a ideia de uma prática promotora de 

uma sensação de prazer no indivíduo que realiza determinada tarefa. Como 

evidencia Fonseca (1999, p. 52) “um indivíduo está intrinsecamente motivado 

para a prática de uma determinada atividade quando a pratica voluntariamente 

pelo prazer e satisfação que ela lhe proporciona.” 
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Atendendo a estes pressupostos, percebe-se que os indivíduos 

intrinsecamente motivados realizam as tarefas de uma forma voluntária o que, 

tal como apresentam Pintrinch e Schunk (1996, citando Gottfried, 1985), 

evidencia que a motivação intrínseca facilita os processos de aprendizagem. 

 

 

 

4.8.1.3.Objetivos de Realização 

 

Uma das ideias defendidas por vários autores relaciona o 

comportamento dos indivíduos com os objetivos de realização, admitindo que a 

sua análise permite compreender de uma forma global a motivação. 

Segundo Duda (1992), os objetivos de realização reportam-se, de uma 

forma geral, à forma como os indivíduos constroem o seu nível de competência 

em determinada situação. 

Roberts (1992) refere que as variações de comportamento podem ser 

manifestações de diversas perceções das metas a atingir pelos indivíduos. 

De acordo com Duda (1993), diferentes comportamentos podem não ser 

resultado de vários níveis de motivação, mas sim do reflexo de diferentes 

perceções dos indivíduos relativamente aos objetivos a atingir. 

Para Fonseca (2000), os objetivos de realização apresentam-se como 

um determinante válido para determinar índices motivacionais e 

comportamentos relacionados com a realização.  

Atualmente, existem duas perspetivas principais acerca desta temática 

da perceção dos indivíduos relativamente aos objetivos de realização (Roberts, 

1992): 

 

 Orientação para o Ego (Nicholls, 1989; Duda, 1992, 1993 e 2001; 

Roberts,1992 e 2001): Segundo esta perspetiva, assume-se que a 

perceção do sucesso é referenciada aos outros, isto é, tem um caráter 

normativo, em que o indivíduo perceciona a sua competência 

comparando o seu desempenho relativamente aos outros; 
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 Orientação para a Tarefa (Roberts, 1992): De acordo com esta 

perspetiva, admite-se que a perceção de sucesso se referencia à 

demonstração de mestria na realização de tarefas ou aprendizagens, em 

que o indivíduo perceciona a competência de forma autorreferenciada, 

concedendo importância à aquisição e desenvolvimento das suas 

habilidades. 

 

De acordo com a literatura existente, estes são os objetivos de 

realização que reúnem um maior consenso, sendo os mais procurados pelos 

indivíduos em contextos de realização (Fonseca, 1999) 

 

 

4.8.1.4.Estudos sobre Motivação 

 

A motivação é um campo da Psicologia no qual se tem verificado um 

elevado volume de estudos, uma vez que esta temática assume um papel de 

relevo no que diz respeito à compreensão do comportamento humano, sendo 

por isso considerado um dos temas centrais da psicologia em geral, mas 

também do desporto em particular (Fonseca 1995a, citado por Alves, 2003). 

De uma forma geral, os estudos ligados à motivação surgiram em 

grande escala nas décadas de 70 e 80 do século passado, onde este tópico 

abarcava cerca de um terço da literatura publicada no âmbito da psicologia 

(Cratty, 1974; Silva e Weinberg, 1984, citados por Alves 2003). 

 

Numa primeira fase, os estudos relacionados com a motivação 

associada à atividade física tiveram como principais objetivos determinar quais 

as principais razões ou motivos que levam os indivíduos a praticar uma 

determinada atividade física ou desportiva (ex. Alderman, 1976, 1978; 

Alderman & Wood, 1978 cit. por Fonseca & Maia, 2004).  

No entanto, a investigação no âmbito da temática da motivação em 

contextos de atividade física e desportiva viria a assistir a um ligeiro aumento 
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entre a segunda metade da década de 80 e a primeira metade da década de 

90.  

No que diz respeito à investigação desta temática em Portugal, a 

tradução de alguns questionários e adaptação dos mesmos à realidade 

portuguesa, como é exemplo o caso do Perceived Motivation Questionnaire 

(Cruz & Viana, 1989; Serpa, 1990), levou a que, a partir da década de 90 se 

desenvolvessem diversas pesquisas sobre os motivos indicados pelos 

indivíduos como subjacentes à sua decisão de praticar uma atividade física e 

desportiva.  

Fonseca (1994) apresenta uma revisão de estudos sobre a identificação 

das razões que estão na origem da seleção de uma determinada atividade, 

sendo destacados não só os aspetos em que os dados da investigação 

parecem coincidir mas, também aqueles em que parece não existir consenso, 

indicando possíveis explicações para a inconsistência verificada entre os 

resultados de alguns estudos. 

No entanto, vários dos estudos realizados no âmbito da temática 

relacionada com a motivação em contexto de prática desportiva (ver Dias & 

Alves, 1996; Neves & Duarte, 1996; Rego & Alves, 1996; Fonseca et. al, 1999; 

Rebelo & Graça, 2000; Fonseca e Brito, 2000) apresentam traços comuns, 

quer na metodologia adotada, quer nos resultados obtidos com as suas 

pesquisas. 

Nestes trabalhos, em que na sua maioria foram utilizados questionários 

como o Questionário de Motivação para as Atividades Desportivas (QMAD) 

(Serpa e Frias, 1990), o Questionário de Orientação para a Tarefa e para o Ego 

no Desporto (TEOSQp) (Fonseca, 1999, Fonseca & Biddle, 1995, 1996) e a 

versão traduzida e adaptada (IMIp, Fonseca & Biddle, 1995) do Intrinsic 

Motivation Inventory (IMI) (Mc Auley, Duncan & Tammen, 1989), os resultados 

evidenciaram que os alunos motivados se encontram mais orientados para a 

Tarefa em detrimento da orientação para o Ego, e que consideram como 

fatores mais importantes a ter em conta na prática desportiva os aspetos 

físicos, afiliativos e técnicos, relacionados com o desenvolvimento das 

capacidades físicas e técnicas, e do trabalho em equipa e espírito de grupo. 
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Atualmente, assume-se que o conhecimento de como funciona a 

motivação neste tipo de contexto de prática desportiva é importante, não só 

para os psicólogos do desporto, mas também para os treinadores, professores 

e pais (Fonseca & Maia, 2000). 

 

 

 

4.8.1.5.QUESTIONÁRIO DE MOTIVAÇÃO PARA AS ATIVIDADES 

DESPORTIVAS - QMAD 

 

O Questionário de Motivação para as Atividades Desportivas (QMAD) é 

uma versão traduzida e adaptada por Serpa e Frias (1990) para a realidade 

nacional do Participation Motivation Questionnaire (PMQ) desenvolvido por Gill, 

Gross e Huddleston (1983). 

Com este instrumento pretende-se efetuar uma classificação das razões 

que os jovens indicam como estando subjacentes à sua decisão de praticarem 

uma qualquer modalidade desportiva, que estão agrupadas em oito categorias: 

 Estatuto 

 Forma física 

 Competição 

 Afiliação Geral 

 Competência técnica 

 Afiliação Específica / Equipa 

 Emoções 

 Prazer / Ocupação dos tempos livres 

 

Analisando estudos em que se utilizou este tipo de instrumentos, os 

resultados indicam que a nível de hierarquia parece que as dimensões 

consideradas mais importantes são a Competência Técnica, Forma Física e 

Afiliação Geral, sendo as Emoções e o Estatuto as dimensões consideradas 

menos importantes para os indivíduos que apresentam graus superiores de 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

- 112 - 
 

motivação, conduzindo a conclusões como as que Fonseca e Maia (2000, p. 13 

e 14) apresentam: 

 

(1) “ (…) os jovens que decidem praticar um modalidade desportiva 

competitiva de uma forma regular e sistemática privilegiam 

fundamentalmente motivos que, de uma forma geral, estão intimamente 

relacionados com a procura de desenvolvimento das suas competências 

técnicas e físicas, e com a sua colocação à prova, participando em 

competições organizadas nesse sentido.” 

 

(2) “ Parece portanto sair reforçada a noção da importância da vertente 

social da prática desportiva. Ou seja, de acordo com as respostas dos 

jovens, a prática desportiva, para além de outros aspetos, parece 

constituir-se como um modelo privilegiado de contacto com outras 

pessoas, que não apenas aquelas que lhes estão mais próximas (isto é, 

colegas, treinadores, etc.).” 

 

 

4.8.1.6.QUESTIONÁRIO DE ORIENTAÇÃO PARA A TAREFA E PARA O 

EGO NO DESPORTO - TEOSQp 

 

O Questionário de Orientação para a Tarefa e para o Ego no Desporto 

(TEOSQp) é uma versão traduzida e adaptada (Fonseca, 1999, Fonseca & 

Biddle, 1995, 1996) para a realidade nacional do Task and Ego Orientation in 

Sport Questionnaire (TEOSQ) elaborado por Duda e Nichols (1989) 

Atualmente, uma das principais preocupações dos investigadores da 

temática da motivação dos indivíduos envolvidos em atividades de natureza 

física ou desportiva reside na identificação dos objetivos que estes 

estabelecem como prioritários no âmbito dessa sua prática. 

Os objetivos de realização são percecionados como teorias pessoais de 

realização (Nicholls, 1984 e 1989) que direcionam não só a forma como os 

indivíduos configuram os contextos de realização mas também o modo como 
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interpretam, avaliam e reagem a feedbacks de realização (Roberts & Treasure, 

1995). De acordo com esta abordagem ao estudo da motivação dos indivíduos 

em contextos de atividade física e desportiva, podemos considerar, 

essencialmente, duas perspetivas para definir sucesso ou competência: uma 

orientada para a Tarefa (enfatiza a aprendizagem, a melhoria contínua, a 

tentativa de alcançar objetivos próprios da modalidade) e outra orientada para 

o Ego (privilegia a superioridade sobre outros atletas, assumindo que o 

sucesso do individuo reside na comparação favorável da sua capacidade ou 

resultados com outros) 

De uma forma geral, os estudos realizados utilizando este instrumento 

de recolha de dados revelaram resultados que permitem concluir que os 

indivíduos mais motivados para a prática desportiva tendem a associar uma 

elevada importância aos objetivos relacionados com a Tarefa (isto é, 

referenciados a eles próprios), ao invés do verificado relativamente aos 

relativos ao Ego (isto é, referentes à comparação com os outros), aos quais 

associaram importância reduzida. 

Segundo Fonseca e Maia (2000, p. 24), “tem sido defendido na literatura 

que uma elevada orientação para a Tarefa por parte dos indivíduos assume 

certos benefícios ao nível do seu empenhamento e persistência na prática 

desportiva. Treasure e Roberts (1994) destacaram que quanto mais os 

indivíduos se encontram orientados para a Tarefa mais acreditam que o seu 

sucesso depende do seu empenhamento e do interesse revelado na 

participação das atividades. “  

 

 

4.8.1.7.INTRINSIC MOTIVATION INVENTORY - IMI 

 

Intrinsic Motivation Inventory (IMI) (McAuley, Duncan e Tammen, 1989) é 

uma escala traduzida e adaptada para a realidade nacional por Fonseca e 

Biddle (IMIp, 1995) criada com o objetivo de se proceder a uma avaliação dos 

níveis de motivação intrínseca dos indivíduos, em que são definidas quatro 

dimensões: 
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 Gosto / Interesse – pretende evidenciar o gosto com que cada indivíduo 

realiza uma atividade; 

 Competência Percecionada – manifesta a perceção que um individuo 

tem da sua própria competência durante a execução de uma atividade; 

 Esforço / Importância – pretende revelar o esforço que o indivíduo 

despende na realização da atividade; 

 Pressão / Tensão – pretende manifestar o sentimento de desconforto 

causado no indivíduo durante a realização de determinada atividade. 

 

Resultados que manifestem níveis altos ao nas dimensões Gosto/Interesse, 

Competência Percecionada e Esforço/Importância estão intimamente 

relacionados a níveis elevados de motivação intrínseca. Por seu turno, no caso 

da dimensão Pressão/Tensão assiste-se a uma relação inversamente 

proporcional, em que níveis elevados nesta dimensão revelam baixos índices 

de motivação intrínseca. 

 

4.8.2 - METODOLOGIA 

4.8.2.1 - Amostra 

Participaram neste estudo um total de 40 alunos da Escola E.B 2,3 de 

Rio Tinto: 20  do género masculino e 20 do género feminino. Do número total 

da amostra, 24 alunos pertencem à turma do 7ºF e os restantes 16 são alunos 

inscritos nos Clubes de Futsal e de Voleibol, dinamizados pelo Núcleo de 

Estágio de Educação Física da Escola. A escolha desta amostra efetuou-se 

tendo por base a turma na qual decorre a minha PES, e os alunos participantes 

nos Clubes dinamizados pelo Núcleo de Estágio que estiveram presentes na 

última aula do 2º Período. 

 

 

4.8.2.2 - Procedimentos 
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Os alunos preencheram o Questionário durante a última aula de 

Educação Física ou do Clube do 2º Período, sob a supervisão do Professor 

Estagiário responsável pelo estudo. O tempo médio de preenchimento do 

Questionário foi de 20 minutos, sendo que nenhuma questão em particular 

levantou dúvidas significativas aos alunos. 

 

4.8.2.3 - Instrumentos 

Foi criado um Questionário com um total de 35 afirmações, que teve por base 

três questionários utilizados no âmbito do estudo da Motivação no Desporto 

(anexo1): 

 Questionário de Orientação para a Tarefa e para o Ego no Desporto - 

TEOSQp 

 Intrinsic Motivation Inventory - IMI 

 Questionário de Motivação para as Atividades Desportivas – QMAD 

Para cada uma das categorias, baseadas naquelas presentes nos 

questionários acima citados, foi criado um conjunto de afirmações, em que os 

alunos deveriam indicar o seu grau de concordância com as mesmas, através 

de uma escala de Likert (de 1= Discordo Totalmente até 5 = Concordo 

Totalmente). 

Relativamente às afirmações relacionadas com os Objetivos de Realização 

(TEOSQp), foram criadas 4 frases que refletem uma Orientação para a Tarefa, 

e 4 frases para a Orientação para o Ego. 

A respeito da Motivação Intrínseca (IMI), foram criadas 3 afirmações para 

cada uma das quatro categorias existentes: Gosto/ Interesse; Competência 

Percecionada; Esforço / Importância; Pressão / Tensão. 

No caso das Intenções para a Prática (QMAD), elaborou-se um conjunto de 

duas afirmações para cada uma das sete categorias existentes: Estatuto; 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

- 116 - 
 

Forma Física; Competição; Afiliação Geral; Competência Técnica; Afiliação 

Específica / Equipa; Emoções. 

 

4.8.2.4 - Análise de dados 

Na fase de Análise dos dados procedeu-se a uma categorização das 

afirmações criando, posteriormente, variáveis ordinais para cada uma das 

categorias, na qual estaria presente a média de respostas dadas por cada 

sujeito nas afirmações de determinada categoria (exemplo: a categoria 

Orientação para a Tarefa foi criada agrupando as respostas às Questões 1, 2, 

3 e 4). 

Em cada uma das análises, a amostra foi dividida em dois grupos, 

assumindo-se como as variáveis nominais. Num dos casos, em que se 

pretendia realizar uma análise em função da diferenciação por género, foi 

criado um grupo de sujeitos do género masculino e um grupo de sujeitos do 

género feminino. No outro caso, a análise realizou-se em função de uma 

diferenciação por tipo de atividade, em que os sujeitos foram divididos entre 

alunos praticantes dos Clubes, e alunos da turma do 7ºF que frequentam as 

aulas de Educação Física. 

Para cada uma das análises levadas a cabo, realizou-se um Teste T 

simultâneo para duas amostras, de forma a avaliar a importância conferida por 

cada um dos grupos às diferentes variáveis em análise, bem como aferir o nível 

de significância das diferenças de resultados verificados entre os grupos. 

Assim, nas análises em função da diferenciação por género a variável 

qualitativa dicotómica foi o género (Masculino ou Feminino), enquanto nas 

análises em função da diferenciação por tarefa a variável qualitativa dicotómica 

foi o tipo de atividade (Clube ou Aula de Educação Física). 

Nos casos em que se verificou a existência de diferenças significativas 

de resultados entre grupos, procedeu-se à realização de uma Análise 

Correlacional de Pearson, com o objetivo de aferir o grau de correlação entre a 
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categoria e o grupo em questão. Como forma de classificar a grandeza da 

correlação, foi utilizada a escala definida por Cohen (1988) e que define os 

seguintes valores: (i) se r= +/- 0,10 a +/-0,29 a correlação é considerada 

Pequena; (ii) se r= +/- 0,30 a +/- 0,49 a correlação é considerada Média; (iii) se 

r= +/- 0,50 a +/- 1,0 a correlação é considerada Grande. 

 

 

4.8.3 - Análise Dos Resultados 

Com o intuito de proceder a uma análise global da amostra 

relativamente ao parâmetro Motivação, foi elaborada uma análise descritiva 

sobre as respostas dadas pelos sujeitos participantes agrupadas por 

categorias: 

 

Categoria Média Desvio Padrão 

Tarefa 4,1938 0,51418 

Ego 2,8910 0,99471 

Gosto / Interesse 3,8000 0,55367 

Competência 

Percecionada 

3,1250 0,48038 

Esforço / Importância 3,5351 0,39924 

Pressão / Tensão 2,8250 0,72790 

Estatuto 3,2250 0,89836 

Forma Física 3,9744 0,74294 

Competição 3,5125 0,88786 

Afiliação Geral 3,8000 0,57513 

Competência Técnica 3,6500 0,63246 

Afiliação Específica / 

Equipa 

2,8500 0,55701 

Emoções 3,7625 0,86222 

 

Quadro 1 -  Motivação dos Alunos para a prática de Atividade Física 
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Numa análise geral, verifica-se que as categorias às quais os alunos 

atribuem um grau de identificação superior são a Orientação para a Tarefa 

(4,1938 ± 0,51418), a Forma Física (3,9744 ± 0,74294), a Afiliação Geral 

(3,8000 ± 0,57513) e o Gosto / Interesse (3,8000 ± 0,55367). Por oposição, 

categorias como a Orientação para o Ego (2,8910 ± 0,99471), a Afiliação 

Específica/Equipa (2,8500 ± 0,55701) e a Pressão/ Tensão (2,8250 ± 0,72790), 

assumem-se como sendo as que os alunos atribuem um grau de identificação 

inferior. 

De acordo com os dados presentes na literatura, tais resultados 

apontam para que os índices motivacionais na amostra sejam elevados, uma 

vez que as categorias colocadas em evidência pelos alunos normalmente estão 

relacionadas com índices de motivação elevados para a prática da atividade 

em questão. 

Foi feito um T-teste para amostras independentes para verificar se 

existem diferenças significativas entre o grupo de alunos do género feminino e 

os alunos do género masculino no que diz respeito à perceção dos alunos em 

relação aos Objetivos de Realização, relativamente à sua Orientação para o 

Ego e a Orientação para a Tarefa: 

 

 

Categoria 

Género 

Masculino Feminino 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Tarefa 4,1875 0,58980 4,2000 0,44129 

Ego 3,2125 1,00090 2,5526 0,89201 

 

De um modo global, tanto os alunos do género masculino como do 

género feminino conferiram um grau de concordância superior na Orientação 

para a Tarefa em relação à Orientação para o Ego, o que atesta que os alunos, 

indiferentemente do género, conferem uma maior importância à melhoria das 

Quadro 2 - Objetivos de Realização em função do Género 
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suas competências através de uma realização correta das atividades 

propostas, em detrimento da sua valorização pessoal relativamente ao grupo.  

No caso da Orientação para a Tarefa, verificou-se que não existem diferenças 

significativas entre os dois grupos pois t(38)=0,076, p ≥0,05 (0,940). No que diz 

respeito à Orientação para o Ego verificou-se a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos, uma vez que t(37)=-2,169, p≤0,05 (0,037), 

em que a média dos alunos do género feminino (2,5526) é inferior à média dos 

alunos da turma do 7ºF (3,2125). 

Realizando-se uma Correlação de Pearson verificou-se que a importância 

conferida à Orientação para o Ego encontra-se significativamente 

correlacionada de forma positiva com o género (r=0,336, p=0,037). De acordo 

com os valores estipulados por Cohen (1988) sobre o grau de relacionamento 

entre variáveis, esta é uma situação onde existe uma Correlação Média. 

Para verificar se existem diferenças significativas entre o grupo de 

alunos do Clube e os alunos da turma do 7ºF no que diz respeito à perceção 

dos alunos em relação aos Objetivos de Realização, relativamente à sua 

Orientação para o Ego e a Orientação para a Tarefa, foi realizado um T-teste 

para amostras independentes: 

 

Categoria 

Tipo de Atividade 

Clube Aula 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Tarefa 4,4531 0,48493 4,0208 0,46577 

Ego 2,8750 1,01653 2,9022 1,00210 

 

À imagem do que aconteceu na análise realizada em função do género, 

também neste caso se verificou, tanto nos alunos do Clube como nos alunos 

da turma do 7º F, uma Orientação mais direcionada para a Tarefa. 

No caso da Orientação para a Tarefa, verificou-se a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = (2,829), p≤0,05 

Quadro 3 - Objetivos de Realização em função do Tipo de Atividade 
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(0,007), em que a média dos alunos do Clube (4,4531) é superior à média dos 

alunos da turma do 7ºF (4,0208).  

Verificou-se que, no caso da Orientação para o Ego, não existem 

diferenças significativas entre os dois grupos pois t (37) = (-0,083), p ≥0,05 

(0,934).  

A realização de uma Correlação de Pearson permitiu concluir que o 

comprometimento com a Tarefa encontra-se muito significativamente 

correlacionado, de forma negativa, com o Tipo de Atividade praticada (r=-

0,417, p=0,007). Esta é, de acordo com os valores estipulados por Cohen 

(1988), uma Correlação Média. 

 

Realizou-se um T-teste para amostras independentes, no sentido de 

verificar a existência de diferenças significativas entre o grupo de alunas do 

género feminino e os alunos do género masculino no que diz respeito à 

Motivação Intrínseca dos alunos para a prática da atividade em questão: 

 

 

Categoria 

Género 

Masculino Feminino 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Gosto / Interesse 3,9167 0,60093 3,6833 0,48936 

Competência 

Percecionada 
3,1250 0,50977 3,1250 0,46240 

Esforço / Importância 3,4561 0,41885 3,6140 0,37290 

Pressão / Tensão 3,1333 0,74457 2,5167 0,57710 

 

Tanto os rapazes como a raparigas apontaram a categoria 

Gosto/Interesse como sendo a mais importante, embora os valores não sejam 

muito elevados, o que atesta que os alunos se possam sentir motivados, 

embora os seus índices motivacionais não sejam muito elevados. 

Quadro 4 - (Motivação Intrínseca em função do Género  

4 
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No que concerne à categoria associada ao Gosto/Interesse, os 

resultados indicam que não existem diferenças significativas entre os dois 

grupos, uma vez que t(38) = (-1,346), p ≥0,05 (0,186). 

No caso da Competência Percecionada, verificou-se a ausência de 

diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = (0,000), p 

≥0,05 (1,000).  

Relativamente à categoria Esforço / Importância, verificou-se que não existem 

diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (36) = (1,227),  p 

≥0,05 (0,228). 

Verificou-se que, no caso da categoria Pressão / Tensão, existem 

diferenças significativas entre os dois grupos pois t (38) = (-2,928), p≤0,05 

(0,006), em que a média dos alunos do género Feminino (2,5167) é inferior à 

média dos alunos do género Masculino (3,1333). 

A análise da Correlação de Pearson indicou que a categoria Pressão / 

Tensão está muito significativamente correlacionada, de forma positiva, com o 

Género dos alunos (r=0,429, p=0,006) que, de acordo com os valores 

estipulados por Cohen (1988), se assume com uma Correlação Média. Esta 

situação pode indicar uma maior desmotivação dos alunos do género 

masculino, uma vez que estes conferem uma importância superior à categoria 

Pressão/Tensão.  

 

Elaborou-se um T-teste para amostras independentes para verificar se 

existem diferenças significativas entre o grupo de alunos do Clube e os alunos 

da turma do 7ºF no que diz respeito à Motivação Intrínseca dos alunos para a 

prática da atividade em questão: 

 

Categoria 

Tipo de Atividade 

Clube Aula 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Gosto / Interesse 4,0625 0,53359 3,6250 0,50421 

Competência 3,0625 0,54391 3,1667 0,44027 

Quadro 5 -  Motivação Intrínseca em função do Tipo de Atividade 
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Percecionada 

Esforço / Importância 3,6000 0,36078 3,4928 0,42485 

Pressão / Tensão 2,8750 0,61914 2,7917 0,80345 

 

No caso da categoria Gosto/Interesse, categoria na qual os dois grupos 

apresentaram resultados mais elevados, verificou-se a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos, uma vez que t(38)=(2,627), p≤0,05 (0,012), 

em que a média dos alunos do Clube (4,0625) é superior à média dos alunos 

da turma do 7ºF (3,6250).  

Verificou-se que, no caso da Competência Percecionada, não existem 

diferenças significativas entre os dois grupos pois t (38) = (-0,667), p≥0,05 

(0,509). 

Relativamente à categoria Esforço / Importância, verificou-se que não 

existem diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (36) = 

(0,806), p ≥0,05 (0,426). 

No que concerne à categoria associada à Pressão / Tensão, os 

resultados indicam a ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, 

uma vez que t (38) = (0,351), p ≥0,05 (0,728). 

  Os resultados obtidos após a realização de uma Correlação de Pearson 

indicam que a categoria Gosto/Interesse assume uma correlação significativa, 

de forma negativa, com o Tipo de Atividade praticada (r=-0,392, p=0,012). Esta 

correlação, de acordo com os valores estipulados por Cohen (1988), é 

considerada uma Correlação Média. Tais resultados permitem-nos afirmar que 

os alunos do Clube se apresentam mais motivados intrinsecamente que os 

alunos da turma do 7ºF. A categoria indicada, em ambos os grupos, como 

sendo a menos importante foi a Pressão/Tensão, o que indica que não existe 

uma desmotivação relacionada com fatores intrínsecos aos alunos, 

independentemente do tipo de atividade que os mesmos realizam. 

 

No sentido de verificar se existem diferenças significativas entre o grupo 

de alunas do género feminino e os alunos do género masculino no que diz 

respeito às Razões que os alunos indicam como subjacentes à prática da 
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atividade em questão, procedeu-se a realização de um T-teste para amostras 

independentes: 

 

Categoria 

Género 

Masculino Feminino 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Estatuto 3,4000 0,88258 3,0500 0,90175 

Forma Física 4,1316 0,77893 3,8250 0,69348 

Competição 3,6750 0,89259 3,3500 0,87509 

Afiliação Geral 3,8000 0,63660 3,8000 0,52315 

Competência Técnica 3,7250 0,65845 3,5750 0,61291 

Afiliação Específica / 

Equipa 
3,0250 0,65845 2,6750 0,37258 

Emoções 3,7000 0,80131 3,8250 0,93577 

 

No caso dos rapazes, a categoria Forma Física é a que os alunos 

conferem maior importância, enquanto no caso das raparigas, essa categoria é 

classificada como a mais importante a par da categoria das Emoções. Em 

ambos os casos, a categoria que apresenta um grau de importância inferior é a 

da Afiliação Específica/Equipa. 

No que concerne à categoria associada ao Estatuto, os resultados 

indicam que não existem diferenças significativas entre os dois grupos, uma 

vez que t (38) = (0,658), p ≥0,05 (0,222). 

Relativamente à categoria respeitante à Forma Física, os resultados 

evidenciam a ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, uma 

vez que t (37) = (-1,300), p≥0,05 (0,202). 

Em relação à categoria Competição, os resultados atestam que não 

existem diferenças significativas entre os grupos, uma vez que t (38) = (-1,163), 

p≥0,05 (0,252). 

Quadro 6 - Razões para a Prática em função do Género 
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A respeito da categoria Afiliação Geral, os resultados demonstram a 

ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = 

(0,000), p≥0,05 (1,000). 

No que reporta à categoria relativa à Competência Técnica, verifica-se 

que não existem diferenças significativas, uma vez que t (38) = (-0,746), p≥0,05 

(0,460). 

Verificou-se, em relação à categoria Afiliação Específica/Equipa, que 

existem diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = (-

2,069), p≤0,05 (0,045), em que a média dos alunos do género Feminino 

(2,6750) é inferior à média dos alunos do género Masculino (3,0250).  

No que diz respeito à categoria associada às Emoções, os resultados 

não evidenciam diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que 

t(38) = (0,454), p≥0,05 (0,653). 

A realização de uma Correlação de Pearson permitiu perceber que o 

sentimento de Afiliação Específica / Equipa se encontra significativamente 

correlacionado, de forma positiva, com o Género dos Alunos (r=0,318, 

p=0,045). Tendo por base os valores estipulados por Cohen (1988) pode-se 

afirmar que esta é um Correlação Média. 

 

Foi feito um T-teste para amostras independentes para verificar se 

existem diferenças significativas entre o grupo de alunos do Clube e os alunos 

da turma do 7º F no que diz respeito às Razões que os alunos indicam como 

subjacentes à prática da atividade em questão: 

 

 

Categoria 

Tipo de Atividade 

Clube Aula 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Estatuto 3,0313 1,16145 3,3542 0,66723 

Forma Física 4,2000 0,77460 3,8333 0,70196 

Competição 3,4688 1,16145 3,5417 0,67432 

Quadro 7 - Razões para a Prática em função do Tipo de Atividade 
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Afiliação Geral 4,0000 0,60553 3,6667 0,52475 

Competência Técnica 3,8125 0,65511 3,5417 0,60643 

Afiliação Específica / 

Equipa 
2,8438 0,47324 2,8542 0,61643 

Emoções 3,7500 0,94868 3,7708 0,82065 

 

No que concerne à categoria associada ao Estatuto, os resultados 

indicam que não existem diferenças significativas entre os dois grupos, uma 

vez que t (38) = (-1,007), p ≥0,05 (0,325). 

Relativamente à categoria respeitante à Forma Física, os resultados 

evidenciam a ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, uma 

vez que t (37) = (1,525), p≥0,05 (0,136). 

Em relação à categoria Competição, os resultados atestam que não 

existem diferenças significativas entre os grupos, uma vez que t (38) = (-0,251), 

p≥0,05 (0,803). 

A respeito da categoria Afiliação Geral, os resultados demonstram a 

ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = 

(1,851), p≥0,05 (0,072). 

No que reporta à categoria relativa à Competência Técnica, verifica-se 

que não existem diferenças significativas, uma vez que t (38) = (1,340), p≥0,05 

(0,188). 

Verificou-se, em relação à categoria Afiliação Específica/Equipa, que 

não existem diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t (38) = 

(-0,057), p≥0,05 (0,955). 

No que diz respeito à categoria associada às Emoções, os resultados 

não evidenciam diferenças significativas entre os dois grupos, uma vez que t 

(38) = (-0,074), p≥0,05 (0,941). 
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4.8.4 - Conclusões E Perspetivas Futuras 

 

De um modo global, os alunos conferem uma importância superior a categorias 

que, segundo a literatura, se encontram relacionadas com a motivação para a 

prática desportiva. Assim sendo, podemos afirmar que os mesmos, na sua 

generalidade, se sentem motivados para a prática das atividades em estudo. 

No entanto, analisando os resultados tendo em conta a diferenciação por 

género, podemos concluir que os alunos do género masculino apresentam 

resultados que indiciam níveis de motivação de prática inferiores aos alunos do 

género feminino.  

Por seu turno, analisando a amostra segundo uma diferenciação de 

acordo com o tipo de atividade praticada, pode-se concluir que os alunos que 

frequentam os Clubes de Futsal e Voleibol apresentam resultados que indiciam 

um nível de motivação superior ao apresentado pelos alunos da turma do 7ºF 

na realização das aulas de Educação Física, o que acaba por corroborar a 

hipótese inicialmente proposta. 

Percebe-se que fatores como o desenvolvimento de capacidades, o 

sentimento de pertença a um grupo e o desenvolvimento de atividades que 

despertam interesse nos alunos são preponderantes para motivá-los para a 

prática das atividades em questão. 

Embora não seja possível definir estratégias específicas no sentido de 

concretizar na prática estas conclusões, estes fatores deverão ser tidos em 

conta na definição das linhas orientadoras do processo de ensino-

aprendizagem, na medida em que poderão assegurar um nível superior de 

motivação dos alunos para a prática o que, consequentemente, levará a que os 

mesmos atinjam níveis de desempenho superiores, manifestando ganhos 

significativos nas suas aprendizagens. 

Tomando por base os dados obtidos através deste estudo poderia 

desenvolver-se, como perspetiva futura, uma pesquisa no sentido de perceber 

que tipo de estratégias poderiam ser adotadas de modo a concretizar o 

aumento motivacional dos alunos nas aulas de Educação Física. Atendendo ao 

facto de se conhecerem as categorias para as quais os alunos manifestam 
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maior identificação, seria pertinente dar sequência a este estudo direcionando-

o para um âmbito mais prático, no que à atuação do professor diz respeito. 
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5 - Participação Na Escola e Relação com a Comunidade 
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5 - Participação Na Escola e Relação com a Comunidade 

Atendendo ao contexto em que se desenvolve a ação do professor, e 

que esta não se limita à lecionação das aulas, torna-se importante que este 

desenvolva estratégias que lhe permitam integrar-se de forma plena e o tornem 

um membro ativo da comunidade escolar. 

Assim sendo, ao longo do ano o NE procurou desenvolver um conjunto 

de estratégias e iniciativas no sentido de promover essa integração, bem como 

tornar o processo de ensino-aprendizagem dos EE mais rico, através de um 

maior envolvimento dos mesmos com a comunidade escolar, procurando 

sempre constituir as suas ações como mais-valias para todos os elementos 

que compõem a escola. 

A participação na escola do NE ficou marcada pela dinamização dos 

Clubes de Futsal e Voleibol, pela organização de uma ação de formação de 

Badminton, pelo acompanhamento dos alunos em visitas de estudo, pela 

participação ativa no jornal da escola, pela participação nas reuniões do 

Departamento de Expressões e do Grupo Disciplinar de EF e pelo trabalho de 

acompanhamento ao Diretor de Turma. Todas estas atividades visaram uma 

maior integração na comunidade escolar, e um desenvolvimento do 

conhecimento acerca dos diversos papéis que um professor deve assumir 

enquanto membro ativo da comunidade na qual se encontra inserido:  

 

 Dinamização dos Clubes de Futsal E Voleibol 

Perante a fraca oferta com que se deparou no início do ano o NE 

relativamente às atividades no âmbito da prática desportiva na escola, surgiu a 

ideia e oportunidade de dinamizar dois clubes desportivos, um de Futsal 

Masculino e um de Voleibol Feminino, modalidades com as quais os EE se 

encontram mais relacionados. Em virtude da reduzida disponibilidade do 

Pavilhão, houve a necessidade de restringir a admissão de alunos nos Clubes, 

pelo que se optou por definir escalões etários de acordo com as possibilidades 

de competição previstas no início do ano. 
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A dinamização dos Clubes acabou por ser uma oportunidade de contactar 

com os alunos de forma diferente das aulas, pela natureza da atividade, em 

que apenas era lecionada uma modalidade, e pela predisposição dos alunos, 

pelo facto desta atividade assumir um caráter de complementaridade. 

A iniciativa manifestou-se extremamente satisfatória e produtiva, com os 

alunos a apresentarem níveis elevados de assiduidade e uma percentagem 

residual de desistências, e permitiu uma vivência um pouco mais informal, que 

muitas das vezes serviu de fator de descompressão para a tensão implícita ao 

processo de ensino inerente à PES. Para além disso, o facto dos EE poderem 

transmitir os seus conhecimentos nas modalidades que melhor dominam, 

trabalhando-as ao longo de um ano letivo com um conjunto de alunos, 

certamente promoveu melhorias no seu desempenho motor, e desenvolveu 

uma maior vinculação dos mesmos com a prática desportiva, um dos principais 

desígnios pelo qual o NE decidiu dinamizar esta iniciativa (Anexo 2).  

 

 Organização da Ação de Formação de Badminton 

No sentido de promover uma oportunidade de desenvolvimento a nível dos 

conhecimentos, conjuntamente com o objetivo de desenvolver uma iniciativa 

capaz de se tornar proveitosa para a comunidade educativa, o NE organizou 

uma ação de formação de Badminton dirigida aos professores do Grupo 

Disciplinar de EF, e que contou com a participação de algumas turmas da 

escola.  

Embora inicialmente houvesse a intenção de realizar uma iniciativa que 

envolvesse um número abrangente de elementos da comunidade educativa, tal 

não foi possível devido às limitações de espaço e tempo existentes. No 

entanto, o principal objetivo foi cumprido, na medida em que esta foi uma 

iniciativa na qual se possibilitou aos docentes da disciplina de Educação Física 

aumentarem os seus conhecimentos didáticos acerca da modalidade, e que 

permitiu aos alunos um contacto mais informal com a modalidade, sob a 

supervisão de um docente com grande experiência neste âmbito.  

Para mim enquanto EE, foi uma situação que se manifestou enriquecedora, 

na medida em que todo o processo de organização me levou a desenvolver um 
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maior sentido de responsabilidade e exigiu uma capacidade de organização e 

dinamismo para que fosse possível levar a cabo uma iniciativa deste género. 

Por outro lado, este acabou por ser mais um momento de aprendizagem, no 

qual houve a partilha de conhecimentos, não só com o professor formador, mas 

também com todos os colegas do grupo disciplinar. 

 

 Acompanhamento Nas Visitas De Estudo 

Caracterizadas por um ambiente mais informal, as visitas de estudo foram 

momentos onde foi possível desenvolver uma relação mais casual com os 

alunos, onde se torna mais fácil conhecer algumas características dos mesmos 

que nem sempre são passíveis de se identificar em contexto de aula. O facto 

de acompanhar os alunos no desempenho de atividades fora do contexto 

habitual de escola permitiu um contacto mais próximo, permitindo a troca de 

experiências que seguramente me enriqueceram a nível pessoal e profissional. 

 

 Participação No Jornal Da Escola 

Sendo o Jornal da Escola um meio de comunicação com uma tradição 

vincada, o NE encontrou nele uma boa oportunidade de se fazer notar junto da 

comunidade educativa. Assim sendo, em todas as edições lançadas durante o 

ano letivo foram redigidas várias notícias com o objetivo de dar a conhecer o 

trabalho levado a cabo pelos EE e divulgar as iniciativas dinamizadas pelo NE 

(Anexo 3). 

 

 Participação Nas Reuniões 

Estando inseridos num grupo disciplinar e departamento específicos, a 

participação nas reuniões destes órgãos foram momentos onde houve a 

possibilidade de conhecer tarefas a cumprir e assuntos com os quais o 

professor tem de se debater ao longo do tempo, bem como algumas sinergias 

existentes no contexto escolar, quer entre os diferentes órgãos administrativos 

da escola, que entre os órgãos da escola e instituições externas. Estando 

ciente de que a maioria das tarefas que vão para lá da lecionação das aulas 

me era desconhecida, este contacto próximo com questões de índole mais 



PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

- 133 - 
 

organizacional e burocrática despertaram-me o interesse e a necessidade de 

me inteirar neste tipo de assuntos, de modo a ter uma maior perceção das 

necessidades que a profissão docente encerra. Por outro lado, este tipo de 

contacto com os docentes do mesmo departamento e grupo disciplinar 

proporcionaram-me oportunidades de partilha de experiências e opiniões que 

me fizeram sentir parte integrante do corpo docente da escola e um elemento 

mais conhecedor das questões que vão para lá da lecionação das aulas, mas 

que assumem uma relevância extremamente importante para que o bom 

funcionamento da instituição Escola seja assegurado. 

 

 

 Acompanhamento Do Trabalho Do Diretor De Turma 

Com o intuito de entender o papel a desempenhar e as tarefas inerentes 

ao DT, procurei ao longo do ano estabelecer uma relação com a DT que me 

permitisse estar a par das diversas exigências características deste cargo. 

Embora nem sempre tenha sido possível um acompanhamento próximo, 

o apoio prestado no início do ano para a caracterização da turma, e a troca de 

informações com o coordenador dos DT, professor do mesmo grupo disciplinar, 

permitiu-me desenvolver o conhecimento acerca das principais tarefas e o 

volume de trabalho acrescido que advém do desempenho desta função, que se 

manifesta principalmente pelo contacto entre a escola e os encarregados de 

educação, bem como a resolução de situações de âmbito disciplinar. 

 

De um modo global, a minha ação dentro do contexto escolar, muitas 

das vezes em conjunto com os restantes elementos do NE, passou por tentar 

promover uma integração mais facilitada dentro desse mesmo contexto. 

Contudo, não se limitou apenas a esta identificação. Procurou-se desenvolver 

uma ação potenciadora de situações vantajosas para o ambiente escolar da 

instituição, de modo a que não fosse apenas um indivíduo em formação, mas 

que também pudesse acrescentar algo de valioso à comunidade educativa em 

diversos âmbitos.  
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6 – Desenvolvimento Pessoal 

6.1 - A Importância da Supervisão e as Particularidades do Modelo 

Reflexivo 

Ao longo de todo este processo de PES, tal como o nome deixa antever, 

o processo de supervisão assume-se como um fator de elevada importância no 

que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades e potenciação das 

características do EE no caminho que o conduzirá à profissão docente. 

De uma forma global, a supervisão pode ser entendida como um 

processo em que um professor mais experiente e informado, orienta um outro 

professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional, que acaba por ser o principal objetivo deste mesmo processo. 

(Alarcão e Tavares, 2003). 

Os mesmos autores, apresentam um conjunto de cenários distintos de 

práticas de supervisão frequentemente utilizadas: a) imitação artesanal; b) 

aprendizagem pela descoberta guiada; c) behaviorista; d) cenário clínico; e) 

cenário psicopedagógico; f) cenário pessoalista; g) cenário reflexivo; h) cenário 

ecológico; i) cenário dialógico. 

De entre os vários modelos apresentados, e de acordo com o inscrito 

nos vários documentos de orientação da FADEUP acerca do EP, o modelo 

reflexivo foi aquele que mereceu uma maior incidência ao longo de todo o 

processo, por se acreditar que  “os diferentes contributos teóricos e práticos, as 

diferentes tendências que percorrem o esforço reflexivo da formação de 

professores e da conceção e organização do EP, criam espaço para uma 

aproximação de artesão do Estagiário durante a experiência do EP” 

(Documento Orientador do Relatório de Estágio). 
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6.1.1 - O Modelo Reflexivo Como Modelo De Prática Potenciador De Uma 

Identidade Autónoma 

 

O cenário reflexivo apresentado por Schön (1983, 1987; cit. por Alarcão 

e Tavares, 2003) inspirou-se nas ideias de Dewey e na observação reflexiva 

sobre o modo como os profissionais agem. 

Este tipo de modelo de prática baseia-se na e sobre a ação, de modo a 

que esta contribua para a construção de um conhecimento profissional situado, 

assente na consciência da imprevisibilidade dos contextos de ação, e na 

compreensão da atividade profissional como atuação inteligente e flexível, 

situada e reativa. 

De facto, uma ação comporta sujeitos e um ambiente próprios e 

ímpares, o que faz com que cada situação implique capacidades e formas de 

agir diferentes a um mesmo sujeito e, por outro lado, que a singularidade dos 

sujeitos imprima uma especificidade a cada situação. 

Deste modo, o que se pretende é que o sujeito em formação, o EE, 

desenvolva uma competência para agir perante uma determinada situação 

específica. Este processo de desenvolvimento implica uma mistura integrada 

de, por um lado, componentes mais objetivos, como a ciência, a técnica e a 

arte e, por outro lado, de componentes mais subjetivas, como a criatividade e a 

sensibilidade. 

Com esta competência adquirida, espera-se que o sujeito esteja apto a 

agir no imprevisível, fruto de um conhecimento tácito, inerente e simultâneo às 

suas ações, ou sejam, que o mesmo demonstre possuir conhecimento na ação, 

que se evidencia através de um saber-fazer inteligente, contextualizado e 

socialmente relevante (Alarcão e Tavares, 2003). 

Este é um processo formativo que se deve caracterizar por uma ação 

assente na reflexão sobre aquilo que é observado e vivido, na busca de uma 
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construção ativa do conhecimento gerado na ação e sistematizado pela 

reflexão. De um modo geral, pretende-se que o EE desenvolva as suas 

capacidades e aprenda a fazer fazendo e pensando, tendo por base a 

combinação entre a ação, experimentação e reflexão sobre a ação (idem). 

Por outro lado, a abordagem reflexiva visa também o desenvolvimento 

da capacidade emancipatória do professor no exercício da autossupervisão. 

Após a formação inicial, em que o sujeito deixa de poder contar com alguém 

que o confronte e o ajude a potenciar as suas capacidades, existe uma 

necessidade por parte do sujeito de, per se, confrontar a sua atuação e 

procurar autorregular o seu processo de formação, que deverá desenvolver-se 

ao longo de todo o seu percurso profissional. 

Assim sendo, é desejável que os sujeitos em formação se desenvolvam a dois 

níveis: a) a nível cognitivo, que se pretende que seja desenvolvido através da 

reflexão na ação e na reflexão sobre a ação; b) a nível metacognitivo, através 

da reflexão sobre a reflexão na ação (Alarcão e Tavares, 2003). Este segundo 

nível assume-se como fundamental para que o EE adquira capacidades que 

lhe permitam continuar o seu desenvolvimento ao longo da vida, num processo 

que se poderá definir como autossupervisão, uma vez que é o próprio sujeito 

que regula e avalia o trabalho por ele desenvolvido. 

 

6.1.2 - O Processo de Supervisão e o Papel do Supervisor 

 

Durante a prática orientada, o modelo reflexivo advoga uma ação por 

parte do supervisor apoiada no confronto com problemas reais que necessitem 

de descodificação para poderem ser resolvidos, e que proporcione aos 

formandos ocasiões de levantamento de hipóteses, experimentação e 

verificação, de modo a que estes, ao longo do tempo, vão encontrando 

respostas pelos seus próprios caminhos, não descurando a importância que o 

supervisor assume no encorajamento e orientação para a busca das soluções 

para os problemas com que os EE se deparam. 

As situações de supervisão, que têm como principal objetivo a 

maximização das capacidades do professor como pessoa e como profissional, 
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devem caracterizar-se por uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e 

facilitadora de um processo de desenvolvimento profissional e de 

aprendizagem consciente e comprometido (Alarcão e Tavares, 2003). 

Assente nesta premissa, torna-se importante o desenvolvimento de uma 

relação de proximidade entre supervisor e formando, de modo a que se 

estabeleça uma comunicação natural na busca de resultados positivos. 

No entanto, o facto do supervisor assumir um papel de formador mas 

também de avaliador promove uma colisão entre a necessidade de avaliar o 

formando e, ao mesmo tempo, de desenvolver uma relação facilitadora e 

encorajante com o mesmo. Deste modo, torna-se necessário um 

comprometimento ao objetivo comum da busca da melhoria da aprendizagem 

dos alunos através de um ensino ministrado em condições facilitadoras da 

própria aprendizagem. 

Ao supervisor, de uma forma mais concreta, prevê-se que este assuma 

um papel importante, mas não exclusivo, no estabelecimento de um clima 

afetivo-relacional facilitador do desenvolvimento do formando, uma vez que 

este se assume como um dos fatores determinantes dos resultados a atingir 

(Alarcão e Tavares, 2003). 

De acordo com Blumberg (1980, cit. por Alarcão e Tavares, 2003) a 

atividade do supervisor caracteriza-se como sendo um processo de intervenção 

interpessoal, no qual o supervisor terá como principais tarefas: 

- Fornecimento de informação apropriada à resolução dos problemas 

pedagógicos do formando; 

- Promoção do envolvimento do professor na tomada de decisões; 

- Desenvolvimento da autonomia do professor baseada na liberdade de 

fazer escolhas fundamentadas. 

A atitude do supervisor deverá, no entanto, respeitar a filosofia de ensino 

do professor em formação que, muitas vezes ainda é inconsciente para o 

mesmo, deverá ser auxiliado para a sua consciencialização, através do 

desenvolvimento da sua capacidade de pesquisa, de autoconhecimento e 

autorreflexão, e da tomada de consciência da ética das posições por ele 

assumidas (Alarcão e Tavares, 2003). 
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6.1.3 - Ciclo Da Supervisão – Etapas Para Uma Melhoria Da Atuação 

 

Ao longo de todo este capítulo relacionado com a supervisão ficou 

patente a ideia de que este é um processo complexo e que decorre de forma 

contínua ao longo do tempo, e que pode ser sustentado pela ideia de Alarcão e 

Tavares (2003, p.80) que defendem que “ a supervisão é uma ação 

multifacetada, faseada, continuada e cíclica”. 

Sustentado nesta ideia de que a supervisão se faz por etapas, penso 

que se torna importante salientar cada uma delas, e a importância que as 

mesmas assumiram ao longo de todo o ano no sentido de desenvolver a minha 

atuação enquanto professor. Pretendo desde já ressalvar que este tipo de 

modelo cíclico de supervisão se estendeu não só às observações operadas 

pela Professora Cooperante relativamente à minha ação, mas também às 

observações realizadas pelos outros estagiários do NE e às observações por 

mim realizadas em relação à ações dos outros elementos do NE, e dos outros 

professores do Grupo Disciplinar de Educação Física. 

Desta forma, Alarcão e Tavares (2003) evidenciam quatro fases do ciclo: 

1) Encontro pré-observação: Durante esta fase, pretende-se proceder 

à análise e tentativa de resolução dos problemas e inquietações com 

que o professor se depara. De um modo geral, esta fase corresponde 

ao momento de decisão sobre quais os aspetos que serão 

observados.  

2) Observação propriamente dita: Corresponde ao conjunto de 

atividades destinadas a obter dados e informações sobre o que se 

passa no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com os 

aspetos estabelecidos na fase anterior, as observações eram 

realizadas utilizando diferentes meios de recolha de informação, de 

modo a obter dados relevantes e adequados para colmatar as 

dificuldades sentidas. 
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3) Análise dos dados: Fase caracterizada pela organização e análise 

da informação recolhida no momento de observação. 

4) Encontro pós-observação: Momento de reflexão acerca da 

informação obtida e tratada, onde o professor deve refletir sobre a 

sua ação enquanto professor, de modo a encontrar respostas e 

soluções que lhe permitam alterar, se assim for necessário, os 

aspetos que não estejam em consonância com a sua função de 

agente de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Ao longo do ano, foram calendarizados vários momentos de observação, 

nos quais se estabeleceram diferentes aspetos em que o professor observado 

pretendia que fossem focados durante a observação. Deste modo, foi possível 

canalizar a observação para as situações em que o professor se sentia mais 

fragilizado, no sentido de encontrar respostas que lhe permitissem melhorar a 

sua ação. 

De acordo com as necessidades inerentes aos aspetos a ser 

observados, procurou-se utilizar variados métodos de observação (ex: 

observação direta, listas de verificação) que permitissem uma recolha de dados 

relevantes na busca de soluções capazes de levar à melhoria da atuação dos 

EE. 

De salientar também todas as reuniões com a PC e de NE 

desenvolvidas no sentido de discutir e analisar a informação recolhida durante 

as observações, com vista à busca de novas estratégias a implementar no 

sentido de combater as dificuldades encontradas ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A meu ver, estas tarefas de observação e partilha de ideias, em que 

houve a possibilidade de confrontar diferentes pontos de vista e diferentes 

formas de atuação no processo de ensino, contribuíram para que pudesse 

alargar o meu leque de conhecimentos e estratégias, levando a que ao longo 

do tempo me sentisse mais preparado para lidar com as dificuldades.  

Para além disso, o facto de estas ocorrerem de uma forma sistematizada 

e organizada, pautando-se pela definição de objetivos concretos, em que a 

observação se desenvolvia através da focalização para dificuldades 
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específicas, conduziu à obtenção de respostas mais sólidas e potenciadoras de 

capacidades que contribuíram para a diminuição das dificuldades sentidas. 

 

6.2 - Projeto de Formação Individual – A construção de metas para um 

desenvolvimento sustentado 

 

 Uma das principais tarefas desenvolvidas em paralelo com a PES, foi a 

construção de um Projeto de Formação Individual, prevista no artigo 8º do 

Regulamento da Unidade Curricular de Estágio Profissional. 

 Desenvolvido com o intuito de se assumir como um guião para a prática 

do EE no ano de Estágio, nele foram definidos os principais objetivos a atingir 

de forma sistematizada e definida no tempo. 

 Deste modo, julgo que a construção do Projeto de Formação Inicial se 

assumiu importante em dois momentos, por duas razões distintas: numa 

primeira fase, durante a sua construção, a necessidade de estabelecer 

objetivos específicos e estratégias para a sua obtenção permitiram-me 

desenvolver uma maior consciência das exigências inerentes à ação que se iria 

desenvolver ao longo de todo o ano; numa fase posterior, após a sua 

construção, este documento serviu de linha condutora para a minha atuação, 

tornando-a mais sustentada, na medida em que esta se desenvolvia com vista 

a atingir objetivos concretos e segundo meios previamente delineados. 

Assim, toda a minha ação se manifestou mais consciente e alicerçada 

devido ao facto de possuir um referencial do qual me pude suportar ao longo 

do ano para desenvolver as minhas capacidades e, deste modo, aumentar a 

minha competência como (futuro) professor. 

 

6.3 - O Desenvolvimento dos Conhecimentos como forma de melhorar a 

Ação 

 

Perante as diferentes exigências colocadas ao longo do ano, senti a 

necessidade de apostar no desenvolvimento de competências que me 
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permitissem tornar mais eficaz na minha ação enquanto condutor de um 

processo de ensino-aprendizagem. 

Suportando-me várias vezes à literatura ou, em alguns casos, 

recorrendo ao apoio de pessoas com maior experiência em determinadas 

áreas, procurei o reforço e revisão de conhecimentos ao nível dos diferentes 

conteúdos trabalhados durante o ano. Juntamente com a pesquisa de 

conhecimentos acerca de conteúdos com os quais não foi possível contactar 

durante a fase de formação académica, estabeleceram-se como ações 

importantes que certamente me permitiram consolidar a minha evolução ao 

longo do tempo e contribuíram para a melhoria da minha atuação. 

Para além disso, a frequência da Unidade Curricular de Tópicos de EF 

foi outro fator contribuinte para a sensibilização para algumas problemáticas 

ligadas à prática docente, bem como o alargamento de conhecimentos 

específicos da mesma. 

Outra situação a realçar reporta aos métodos utilizados para a análise 

dos dados do estudo de investigação realizado no âmbito da Motivação.Em 

virtude das alterações decorrentes da implementação do Tratado de Bolonha, a 

minha formação académica não contemplou a frequência de algumas Unidades 

Curriculares, como foi o caso da Unidade de Estatística. Perante tal facto, a 

utilização de meios estatísticos era para mim algo completamente 

desconhecido, o que levantou a necessidade de desenvolver as minhas 

capacidades nesse âmbito. 

Nesse sentido, será de realçar o apoio prestado pela PC e pela OF no 

sentido de desenvolver o meu conhecimento acerca da ferramenta de 

tratamento estatístico SPSS. Através desse apoio, e da sustentação teórica da 

literatura existente, fui capaz de corresponder a este desafio e levar a cabo a 

tarefa em questão, bem como dotar-me de uma capacidade que futuramente 

poderá assumir-se como uma mais-valia na minha formação profissional.   
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7 - Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

Como é natural no fim de um ciclo, o efetuar de um balanço sobre a 

atividade desenvolvida assume-se como um meio de elevada importância tanto 

para avaliar o desempenho realizado, como veículo identificador de novas 

necessidades e reajustamentos. Este pensamento reflexivo torna-se, a meu 

ver, importante para que se torne possível um crescimento sustentado através 

das vivências que experienciámos ao longo do tempo e que, finda esta etapa 

do EP, se assume para mim como um ideal ainda mais fundamental. 

O EP afirmou-se como um momento crucial na minha formação 

profissional, na medida em que se estabeleceu como a primeira experiência na 

qual me vi incumbido da responsabilidade de liderar um processo de ensino – 

aprendizagem em contexto escolar. 

O facto de estar envolvido num processo de elevada responsabilidade, 

no qual assumi uma dupla condição de estudante e professor, levou a que 

investisse mais de mim para conseguir desempenhar de modo satisfatório as 

minhas tarefas/responsabilidades. 

Deste modo, ao longo do ano foram imensas as exigências e os desafios 

com os quais me deparei, que me levaram a testar limites, a procurar respostas 

e a tomar decisões, que nem sempre foram as mais corretas mas que, 

certamente, conduziram a um desenvolvimento global da minha atuação. Se 

em alguns momentos a elevada exigência possa ter contribuído para a 

existência de um sentimento de desalento, tenho a certeza de que foi essa a 

mesma exigência que me garantiu aumentar as minhas capacidades e moldar 

a minha identidade rumo aos objetivos a que me propus no início deste 

processo. 

Sem sombra de dúvidas, o principal meio de aprendizagem nesta fase 

foi a condução do processo de ensino de uma turma sob minha 

responsabilidade que, através das vivências e exigências que se impuseram no 

dia a dia de contacto com os alunos, me levaram a questionar e justificar as 
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opções tomadas, identificando erros e procurando soluções que me levassem a 

melhorar o processo e promover uma aprendizagem de maior qualidade. 

Não quero deixar de salientar o contributo que tiveram ao longo deste 

percurso o NE, a PC e a PO, que permitiram a constituição de uma 

comunidade aprendente capaz de promover a partilha de opiniões, vivências e 

conhecimentos. Penso que este método de aprendizagem cooperativo, onde 

sempre existiu um pensamento crítico e reflexivo, conduziu à melhoria do 

desempenho e ao alcance dos objetivos e, consequentemente ao meu 

desenvolvimento profissional e também pessoal. 

Acoplado a estas situações, todo o tipo de experiências em contexto 

escolar, sejam as atividades como os clubes dinamizados pelo NE ou as 

atividades de contacto com os outros docentes, possibilitaram a aquisição de 

valências que me tornaram mais completo enquanto pessoa e profissional, algo 

que certamente se reflectirá nas minhas ações futuras.  

Para além da renovação de saberes e potencialização de capacidades, 

as vivências no contexto real de ensino conduziram-me ao desenvolvimento da 

consciencialização do que é ser professor na totalidade da sua essência, 

conferindo uma visão prática à conceção teórica por mim delineada 

inicialmente sobre a atividade docente. Após este processo, tenho consciência 

de que a principal função do professor é tornar-se um agente promotor de 

aprendizagens, mas que esta não se encerra em si própria. Para além disso, 

percebi que o professor tem de ser cada vez mais um profissional múltiplo, com 

uma elevada capacidade de adaptação ao contexto, na medida em que tem 

assumir vários papéis e responsabilidades perante a comunidade. 

 Acredito que esta consciencialização se assumiu de forma fulcral e 

como um dos principais pilares na transição de EE para Professor, contribuindo 

para o início do meu desenvolvimento ao nível da competência pedagógica. 

Estando certo de que a competência é algo que se alcança com o tempo 

e que se consolida através da experiência profissional, tenho a certeza de que 

o meu percurso ao longo deste ano letivo levou ao estabelecimento de bases 

(conhecimentos, habilidades e hábitos) que farão com que a construção desta 
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competência se desenvolva de um modo mais consolidado nos próximos anos 

de prática docente.    

Fruto das dificuldades que as situações ao longo do ano me impuseram, 

houve a necessidade de alargar o conjunto de conhecimentos que já possuía 

até este momento da minha formação, e desenvolver diversas capacidades 

que me levassem a melhorar a minha capacidade de intervenção no processo 

de ensino aprendizagem. 

Para além disso, a vivência prática da atividade docente a que fui sujeito 

proporcionou-me o desenvolvimento de várias habilidades, e que por certo 

tentarei que se tornem hábitos no decorrer da minha ação futura, sempre com 

o objetivo de melhorar a minha intervenção, no sentido de promover uma maior 

qualidade no processo de ensino e conceder uma oportunidade mais alargada 

de aprendizagem aos alunos sob a minha responsabilidade. 

No entanto, julgo que o mais importante a retirar desta experiência foi a 

consciencialização para a importância do desenvolvimento da competência 

pedagógica como pedra basilar para uma ação de qualidade. Através dela, fui 

estimulado a desenvolver um sentido de proatividade na procura da aquisição 

de uma competência global, que me permitisse a obtenção de uma 

competência profissional docente. 

O homem, tal como refere Bento (2004, p. 45), “ é e será sempre 

imperfeito e inacabado, um ser inconcluso, carecendo de ser feito em todos os 

tempos e lugares e por todos os modos e meios”. Desta forma, o meu 

pensamento neste momento passa por encarar o término deste ciclo, não como 

o encerramento de uma fase da formação, mas antes como um mote para um 

desenvolvimento que se pretende que seja constante, e se caracterize pelo 

refinamento das capacidades que conduzam sempre à ascensão a um nível 

superior de atuação. 

Tomando em linha de conta as palavras de Costa (2002, p. 105), “a 

aprendizagem da profissão docente não termina com a frequência de um curso 

de formação inicial, é algo que o professor realiza e constrói durante a vida”, 

prefiro assumir o meu processo de formação como algo inacabado e em 
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constante remodelação, partindo do princípio que “ser professor é sempre um 

projeto em aberto” (Gomes, 2002, p.203). 
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Anexo 1 – Exemplo de Questionário apresentado aos alunos acerca do 

Estudo sobre a Motivação 

 

 

Género: M___  F___ 

Sentes-te motivado para a realização do Clube? Sim       Não 

Porquê? 

 Gosto do que se faz nas aulas 

 Porque gosto de praticar atividades Físicas 

 Porque as aulas dos Clubes são desinteressantes 

 Porque sou obrigado a fazer as aulas dos Clubes 

 Outro: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

Ao longo deste inquérito irás encontrar um conjunto de afirmações que 

transmitem algumas das sensações que normalmente os alunos têm quando 

fazem as aulas dos Clubes ou praticam Desporto. Em cada uma das 

afirmações deves classificá-la de 1 a 5, de acordo com o grau de identificação 

que sentes com a mesma. Cada classificação significa: 1 - Discordo 

totalmente; 2 - Discordo; 3 - Nem discordo nem concordo; 4 – Concordo;                   

5 – Concordo totalmente 

Lembra-te que neste caso apenas se pretende saber qual é a tua 

opinião, pelo que não te deves preocupar se há repostas certas ou erradas. 

1. Quando aprendo uma nova técnica no Clube tenho vontade de praticar mais._______ 

2. Sinto que tenho mais sucesso no Clube quando aprendo algo que dá prazer fazer. 

_______ 

3. Sinto-me com mais sucesso no Clube quando aprendo uma nova técnica, esforçando-

me bastante. _______ 

4. Tenho mais sucesso no Clube quando aprendo algo que me faz querer continuar a 

praticar mais. _______ 

5. Acho que tenho mais sucesso no Clube quando os outros cometem erros e eu não. 

_______ 
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6. Sinto-me com mais sucesso no Clube quando consigo fazer melhor que os meus 

colegas. _______ 

7. Quando ganho a maioria das provas ou marco a maior parte dos golos ou pontos, sinto 

que tenho mais sucesso no Clube. _______ 

8. Sinto-me com mais sucesso no Clube quando sou o(a) melhor. _______ 

9. Gosto bastante de realizar as aulas do Clube. _______ 

10. Acho que as aulas do Clube são interessantes. _______ 

11. As aulas do Clube não despertam a minha atenção. _______ 

12. Penso que sou bastante bom/ boa no Clube. _______ 

13. Sinto-me satisfeito(a) com o meu rendimento no Clube. _______ 

14. Sinto algumas dificuldades em fazer bem as aulas do Clube. _______ 

15. Não me esforço muito durante o Clube. _______ 

16. Para mim, é importante fazer bem as coisas durante o Clube. _______ 

17. Acho o Clube importante, por isso tento esforçar-me ao máximo. _______ 

18. As aulas do Clube fazem-me sentir nervoso. _______ 

19. Enquanto faço as aulas do Clube sinto-me pressionado. _______ 

20. O Clube ajuda-me a sentir descontraído. _______ 

21. Um dos motivos para eu frequentar o Clube é porque quero que os meus colegas 

pensem em mim como um(a) bom/boa aluno(a). _______ 

22. Eu faço as aulas do Clube porque quero que o professor ache que eu sou um(a) 

bom/boa aluno(a). _______ 

23. Eu frequento o Clube porque é uma forma de me ajudar a manter a forma física. 

_______ 

24. Um dos motivos porque eu frequento o Clube é porque quero melhorar as minhas 

capacidades físicas. _______ 

25. Eu frequento o Clube porque gosto de praticar atividades competitivas. _______ 

26. Eu frequento o Clube porque gosto de testar as minhas capacidades competindo com 

os outros. _______ 

27. Um dos motivos porque frequento o Clube é porque gosto de interagir com os meus 

colegas. _______ 

28. Eu frequento o Clube porque me identifico com as atividades que são realizadas. 

_______ 

29. Um dos motivos que me leva a frequentar o Clube é o de querer melhorar as minhas 

capacidades técnicas. _______ 

30. Eu frequento o Clube porque gosto de aprender novas habilidades. _______ 

31. Um dos motivos pelo qual frequento o Clube é porque gosto de me sentir parte de um 

grupo. _______ 

32. As aulas do Clube fazem-me sentir feliz. _______ 

33. Só frequento o Clube porque sou obrigado. _______ 

34. No Clube, sinto prazer em realizar as tarefas. _______ 

35. Sinto-me aborrecido quando não posso frequentar o Clube. _______ 
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Anexo 2 – Cartaz de Divulgação do Clube de Futsal  

 

 

 

CLUBE DE FUTSAL  

 

Nasceste entre 1997 e 2000? 

Só pensas na bola e só queres jogar bonito? 

Então, junta-te ao nosso clube de futsal e mostra a 

magia que tens nos pés!!! 

 

Horário de funcionamento: 5ª Feira, das 12h35 às 13h20 

 

Pede já a tua ficha de inscrição  

Responsáveis – Prof. Felismina e Núcleo de Estágio de Educação Física 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.futsalbenficaviana.multiply.com/image/xVZBGS6AVwSb-3mEfgfIdw/photos/1M/300x300/209/Bola-Futsal-Mikasa-FL450-YGR.png?et=kPvx75kTsWSGa8km0GdIgw&nmid=0&imgrefurl=http://futsalbenficaviana.multiply.com/journal/item/124/Casa_do_Benfica_derrotada_pela_margem_minima_num_bom_jogo_de_Futsal.&usg=__0OtvOUZdwvU9rheYEv55YPdH6Zg=&h=269&w=268&sz=102&hl=pt-pt&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=nYugoy9f73T8AM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images?q=bola+futsal&um=1&hl=pt-pt&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.futsalbenficaviana.multiply.com/image/xVZBGS6AVwSb-3mEfgfIdw/photos/1M/300x300/209/Bola-Futsal-Mikasa-FL450-YGR.png?et=kPvx75kTsWSGa8km0GdIgw&nmid=0&imgrefurl=http://futsalbenficaviana.multiply.com/journal/item/124/Casa_do_Benfica_derrotada_pela_margem_minima_num_bom_jogo_de_Futsal.&usg=__0OtvOUZdwvU9rheYEv55YPdH6Zg=&h=269&w=268&sz=102&hl=pt-pt&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=nYugoy9f73T8AM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images?q=bola+futsal&um=1&hl=pt-pt&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&tbs=isch:1
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Anexo 3 – Artigo Públicado no Jornal “ Vira a Página” de dezembro de 

2010 

 

“ A Escola como formadora de alunos e professores” 

 

No presente ano letivo, a escola EB2/3 de Rio Tinto estabeleceu um 

protocolo com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto que visa o 

acolhimento de um Núcleo de Estágio de Educação Física. Este Núcleo, surge 

no âmbito do Estágio Profissional do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O Núcleo de Estágio de Educação Física da Escola EB2/3 de Rio Tinto é 

composto por três Professores Estagiários estando estes sob a coordenação 

da Professora Doutora Felismina Pereira.  

Este protocolo constitui-se como uma ponte de partilha dinâmica de 

conhecimento, de metodologias e de experiências entre a Escola e os 

Professores. De um modo lacónico, esta parceria visa o desenvolvimento 

profissional dos Professores Estagiários, preparando-os para o mercado 

trabalho, apontando também o desenvolvimento da escola e da comunidade 

educativa. Estas sinergias implementadas por estas duas grandes instituições 

educacionais, são assim o reflexo de um contributo educacional e um sinal que 

a Educação em Rio Tinto acompanha as exigências da contemporaneidade! 

 

Artigo Publicado no Vira a Página - Jornal da Escola 
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Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


