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Resumo 

O presente documento tem por objetivo refletir acerca das vivências 

experienciadas no Estágio Profissional, realizado na Escola Secundária I3 de 

Paços de Ferreira, incluído no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, ministrado pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. O Estágio Profissional engloba a prática de 

ensino supervisionada, onde o estudante-estagiário é responsável por uma 

turma e por todas as atividades de planeamento, realização e avaliação do 

ensino, sendo acompanhado e supervisionado por um professor cooperante, e 

por um orientador da Faculdade. A prática de ensino supervisionada engloba 

três áreas de desempenho: I – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; II – Participação na Escola e Relação com a Comunidade e III – 

Desenvolvimento Profissional. O presente documento está estruturado com 

base nos quatro Pilares da Educação, sendo que em cada um deles são 

focalizados os momentos mais marcantes e determinantes do percurso. No 

primeiro Pilar, Aprender a Conhecer, é realizado um enquadramento biográfico 

e são explanadas as minhas expetativas face ao Estágio Profissional. Ainda 

nesta fase inicial, é apresentado um enquadramento conceptual, 

marcadamente teórico, no que concerne à escola e à educação, à conceção e 

papel da Educação Física e do professor de Educação Física. É, também, 

efetuada uma análise do contexto de realização do Estágio. No segundo Pilar, 

Aprender a Fazer, é o resultado da reflexão das vivências mais marcantes no 

contexto real de ensino, nomeadamente a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem. Na sequência da reflexão e problematização da prática surge o 

estudo de natureza empírica, onde se pretendeu avaliar a intensidade das 

aulas de Educação Física. O terceiro Pilar, Aprender a Viver em Comunidade, 

foi construído com base no diário de bordo, comportando as experiências e 

vivências do professor fora da sala de aula. No último Pilar, Aprender a ser, é 

efetuada uma reflexão e sistematização das aprendizagens adquiridas ao longo 

do Estágio Profissional.  

PALAVRAS-CHAVE: INTENSIDADE DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ESTÁGIO PROFISSIONAL; REFLEXÃO; APRENDIZAGEM.  
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Abstract 

The purpose of this document is to reflect on the experiences concerning 

to the student teaching context, realized on the I3 Secondary School of Paços 

Ferreira and integrated in the 2nd year of the 2nd cycle in Physical Education 

master degree, at Faculty of Sport, University of Porto.The practicum includes 

supervised teaching practice, where the pre-service-teacher is responsible for a 

class and for all activities of planning, implementation and evaluation of 

teaching. The process was supervised by a cooperating teacher, from school, 

and a supervisor, from Faculty of Sport. The practicum covers three areas of 

intervention: I – Organization and Management of Teaching and Learning; II – 

School activities participation and Community Relationship; III – Professional 

Development. The report is structured based in four Education Pillars. In each 

of them are revealed the most marking and important moments of the 

practicum. On the first pillar, Learn to know, is made a biographical guideline 

and discussed my expectations related to practicum. Even at this stage, is 

exposed a conceptual guideline, manifestly theoretical regarding to schooling 

and education, and also to conception and Physical Education role and Physical 

Education teacher. It’s also conducted an analysis of the context of achieving 

the practicum. The second pillar, Learn to Do, results from the reflection of to 

the most remarkable experiences in the real education context, together with 

the organization and management of teaching and learning. Following the 

reflection and questioning of the practice comes an empirical study, which 

sought to evaluate the intensity of physical education classes. The third pillar, 

Learn to live in the Community, was constructed taking account the Board 

Diary, centered in teaching issues and experiences of classroom teacher 

outside. In the fourth pillar, Learn to be, is performed a reflection and 

systematization of the learning skills acquired during the practicum. 

 

KEY-WORDS: INTENSITY OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES; 

PRACTICUM; REFLECTION; LEARNING. 
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1 - INTRODUÇÃO 

No contexto específico da formação inicial de professores de Educação 

Física (EF), nos Ensinos Básico e Secundário, os estudantes-estagiários são 

confrontados com a experiência da docência. Neste espaço os estudantes 

vivem situações reais da profissão, numa escola concreta (na condição de 

professores), assumindo a responsabilidade pela docência de uma turma. Com 

efeito, pode afirmar-se que o estudante-estagiário vivencia contextos e 

situações reais de trabalho no Estágio Profissional (EP) determinantes para o 

seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Como advoga 

Schön (1987), as aprendizagens mais ricas e duradouras são as que decorrem 

de experiências concretas que implicam o envolvimento direto dos formandos 

em atividades e contextos reais de trabalho.  

Nesse sentido, o presente documento procura evidenciar as vivências, 

perceções e reflexões associadas ao “tornar-se professor”, de uma estudante-

estagiária (a autora), no reconhecimento dos aspetos mais significativos, bem 

como das dificuldades e estratégias inerentes à construção da sua identidade 

enquanto professora.  

Através de uma metodologia de investigação-ação, fui (re)construindo 

entendimentos e modos de intervir na prática, refletindo na ação e após a ação. 

A experiência adquirida permitiu a tomada de consciência das normas, valores 

e cultura que circunscrevem a profissão docente. A possibilidade de conhecer 

verdadeiramente a profissão, os diferentes papéis, atividades e 

responsabilidades do professor, associada à importância da interação com os 

diferentes elementos da comunidade escolar tornou esta experiência 

verdadeiramente formativa e valiosa. Posso afirmar que muita da riqueza do 

processo de formação de professores concebido pela Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP) vem desta experiência em contexto real 

de prática a que os estudantes têm acesso. 
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1.1 - O Estágio Profissional  

O EP da FADEUP tem um contexto legal, institucional e funcional 

regulado pelo Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março, e atualizado pelo 

Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de junho, e Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro, que se reporta ao grau de Mestre e à obtenção de habilitação 

profissional para a docência. Do mesmo modo, é ainda assente nas diretrizes 

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

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e do Regulamento do 

Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.1 

No contexto Institucional, o EP é uma unidade curricular do segundo 

ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

da FADEUP. Este ciclo de estudos tem a duração de quatro semestres, 

correspondendo a um total de 120 unidades de crédito European Credit 

Transfer and Accumulation System (ECTS). No primeiro e segundo semestres 

as unidades curriculares estão direcionadas para o sistema de ensino na 

escola. O terceiro e quartos semestres são destinados à prática de ensino 

supervisionada, existindo contacto com o contexto real de ensino. De modo a 

integrar os estudantes-estagiários em contexto real de ensino, são celebrados 

protocolos de cooperação com “estabelecimentos de educação pré-escolar e 

de ensino básico e secundário, denominadas escolas cooperantes, com vista 

ao desenvolvimento de atividades de iniciação à prática profissional, incluindo a 

prática de ensino supervisionada, e de investigação e desenvolvimento no 

domínio da educação” (Artigo 18º do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro), 

para que seja exequível atuar num ambiente autêntico. 

Com efeito, o EP decorre em escolas, estando organizado por Núcleos 

de Estágio constituídos por três ou quatro elementos. Desenvolve-se de acordo 

com uma perspetiva cooperativa de supervisão e de orientação (do professor 

                                                             
1 In regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da Faculdade 
Desporto Universidade Porto (2011-2012, p. 2) 
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cooperante e do professor orientador), com vista à promoção do envolvimento 

ativo de todos os intervenientes. Neste enquadramento, é estimulado o 

desenvolvimento de competências profissionais num contexto real de ensino, 

sob a supervisão quer do orientador de Estágio, quer do professor cooperante, 

que é escolhido “pelo órgão legal e estatutariamente competente do 

estabelecimento de ensino superior, colhida a prévia anuência do próprio e a 

concordância da direção executiva da escola cooperante” (Artigo 19º do 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro). Assim, todo o processo de 

conceção, planeamento e realização é supervisionado pelo professor 

cooperante e acompanhado pelo orientador de Estágio, com participação ativa 

de todos os elementos do Núcleo de Estágio. 

Neste sentido, e segundo as normas orientadoras do EP do ano letivo de 

2011/2012, o EP tem em vista a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros professores um 

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

da profissão. Estas competências profissionais desenvolvem-se segundo três 

áreas de desempenho2:  

1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

2. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

3. Desenvolvimento Profissional 

A área da Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem engloba 

a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Esta visa 

que cada estudante-estagiário construa uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no 

ensino da EF e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de EF (p.3). 

A Participação na Escola e a Relação com a Comunidade abarca todas 

as atividades não letivas realizadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

                                                             
2
 In Normas orientadoras do EP do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino 

de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da Faculdade Desporto Universidade 
Porto (2011/2012, p. 2) 
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para um conhecimento do meio regional e local, por forma a obter um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio. Para o efeito, o estudante-estagiário deverá 

contribuir para a promoção do sucesso educativo com base no reforço do papel 

do professor de EF na escola e na comunidade local, bem como da disciplina 

de EF, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora (p.6).  

A área do Desenvolvimento profissional, contempla as atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo 

o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação. O estudante-estagiário deve conseguir perceber a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional e inquirir a sua atividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação) (p.7). 

Assim, tendo em conta os objetivos do EP para cada área de 

desempenho, procurei, enquanto estudante-estagiária, desenvolver as 

competências indispensáveis, visando, no futuro, evoluir enquanto docente, 

com capacidade crítica e reflexiva, de modo a ser capaz de responder 

adequadamente às exigências da profissão de professor. Intrinsecamente 

ligado ao crescimento e desenvolvimento das competências pedagógicas, 

didáticas e científicas, juntamente com os valores da ética profissional, o EP 

permite a aquisição de aptidões profissionais, desenvolvidas no seio de uma 

comunidade educativa específica, no meu caso, a Escola Secundária l3 de 

Paços de Ferreira.   
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1.2 - Estrutura do Relatório de Estágio Profissional 

O Relatório de EP é um documento singular. Por um lado é o resultado 

dos conhecimentos, do percurso de vida, da formação, dos valores e postura 

face à profissão, e, por outro lado, é fruto do processo vivido em contexto de 

Estágio, um processo que é único e irrepetível.  

Deste modo, e no sentido de assumir uma perspetiva biográfica, 

ecológica do aprender a ensinar, este documento, que é pessoal, baseando-se 

nos Pilares da Educação de Delors (2001, p.77), está estruturado em quatro 

grandes partes. Em cada pilar são evidenciados os momentos capitais do ano 

letivo: a) Aprender a conhecer – nesta parte é efetuado o enquadramento do 

meu percurso académico, social, cultural e desportivo. As minhas expetativas 

face ao EP são também apresentadas, uma vez que se tornou essencial refletir 

e explanar as minhas expetativas, preocupações e receios futuros que poderão 

ter influência na minha formação. Ainda nesta fase inicial, é apresentado um 

enquadramento conceptual, marcadamente teórico, no que concerne à escola 

e à educação, à conceção e papel da EF e do seu respetivo docente. A 

caracterização do contexto real de Estágio é, também, realizada neste capítulo; 

b) Aprender a Fazer – Neste ponto discorri sobre a realização da prática, sendo 

o resultado da reflexão das vivências mais marcantes sobre a organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem. Revisitar o vivido nas reflexões 

realizadas ao longo do ano foi o ponto de partida para a construção deste 

ponto. Pretendi dar voz aos pensamentos e reflexões presentes no meu diário 

de bordo (DB), referentes à componente letiva, sobre as ações na sala de aula, 

viabilizando o encontro/confronto com as minhas conceções e com a minha 

atuação. É no seguimento da problematização do processo ensino-

aprendizagem que surge o estudo empírico, acerca da intensidade das aulas 

de EF; c) Aprender a viver em comunidade – A elaboração deste capítulo 

também teve por base o DB, mas o foco foram as experiências e vivências fora 

do contexto da sala de aula. Aqui retrato os diferentes papéis desempenhados 

pelo professor na escola, nomeadamente o do diretor de turma (DT) e o do 

responsável por uma equipa no Desporto Escolar (DE); por último d) Aprender 

a ser - Nesta parte procurei refletir e sistematizar as aprendizagens adquiridas 
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ao longo do EP. Posso afirmar que foi um momento único em que ganhou 

relevo a tomada de consciência da importância que a reflexão teve na melhoria 

da minha intervenção. 

Por último, apresento o balanço final e respetivas conclusões deste 

percurso académico. 

 

1.3 - O Relatório de Estágio: finalidade e sua elaboração  

A realização do Relatório de EP representa uma oportunidade de 

reflexão e confrontação com a própria ação. Neste entendimento, e segundo 

Schön (1987), pode afirmar-se que permite a tomada de consciência das 

exigências, a identificação de dificuldades e desafios que o exercício da 

profissão reserva, assim como das limitações e potencialidades do próprio 

formando. O mesmo autor refere que a ação direta entre as situações de 

prática real, a resolução de problemas concretos e a interação com outros 

participantes constitui um fator determinante à iniciação na construção de 

saberes e linguagens específicas da profissão.  

Este Relatório foi construído com base nos registos efetuados ao longo 

do ano no decorrer da prática de ensino supervisionada, onde as experiências 

e vivências da prática pedagógica, fundamentais na formação, foram 

potenciadas pela reflexão que, quando necessário, levaram a alterações na 

forma de atuação. 

Em síntese, este Relatório apresenta o meu percurso ao longo da 

Prática de Ensino Supervisionada, evidenciando o meu perfil e postura 

profissional através de uma posição critica e reflexiva sobre a minha atuação, 

sempre com o intuito de crescer enquanto professora. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDER A CONHECER 
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2 - OS PILARES DO CONHECIMENTO 

Segundo Delors (2001, p.77) o processo de educação de qualquer 

indivíduo ao longo de toda a sua vida deve instituir-se sobre quatro 

aprendizagens fundamentais que serão, de certo modo, as pedras basilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em 

comunidade e aprender a ser. Estes quatro pilares confluem no sentido de 

formarem apenas um, uma vez que existem entre eles diversos pontos de 

ligação e de confluência.   

Ao longo do EP, que se apresentou como uma fase da formação 

académica essencial para o aprender a ser professor, estes pilares do saber 

estiveram presentes e correlacionados, pelo que, como referido, foram 

utilizados para a estruturação do presente documento.   

 

2.1 - APRENDER A CONHECER  

Aprender a conhecer é a capacidade de conseguir adquirir os 

instrumentos do conhecimento que ajudarão a descobrir, descodificar e 

compreender o mundo que nos circunda (Delors, 2001, p. 78). É na procura da 

compreensão do que nos rodeia que construímos a nossa consciência crítica. 

Deste ponto de vista, todas as vivências e descobertas edificam o nosso 

reportório de saberes fulcrais à vida profissional e pessoal. Assim, importa 

efetuar uma retrospetiva ao passado trazendo para o presente novos e 

renovados significados.  

 

2.1.1 - O EU pessoal e social  

Tomando como referência o veiculado por Freire (1996), que menciona 

que enquanto homens somos seres inacabados, inconclusos numa realidade 

que sendo histórica é também ela inacabada, podemos afirmar que aquilo que 

somos é o resultado das vivências e influências que tivemos ao longo da nossa 

história. Assim, tal como refere Moita (1992, p.116), “só uma história de vida 

permite captar o modo como cada pessoa, permanecendo ela própria, se 
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transforma”. De acordo com esta autora, a história de vida evidencia o modo 

como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, valores e energias para 

dar forma à sua identidade dentro do seu contexto. Sendo agente ativo do seu 

próprio ambiente, as continuidades e as ruturas, as coincidências, as 

“transferências” de preocupações e interesses e os quadros de referência, 

presentes nos vários espaços do quotidiano, dão forma à sua identidade. Na 

verdade, o presente é o reflexo da nossa história, daí que o meu percurso de 

vida até ao momento tenha de ser considerado para melhor se poder 

compreender a minha história, designadamente como esta se cruza com a EF. 

Este encontro com o Desporto aconteceu muito cedo. As imagens que 

tenho de criança são de alguém que passava o dia a brincar na rua praticando 

uma multiplicidade de atividades desportivas (futebol, andar de bicicleta, 

basquetebol, patins, entre outros), que acabaram por se transformar em prática 

federada de futsal, que ainda hoje pratico. Nesta modalidade representei vários 

clubes, entre eles, o Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Escolas de 

Arreigada, Aliados Futebol Clube Lordelo e, atualmente, a Associação Cultural 

Desportiva de Mindelo.   

Ao longo deste percurso fui desenvolvendo diversas competências que 

hoje reconheço terem sido fundamentais na caminhada do EP. A capacidade 

de sacrifício, empenho, determinação, cooperação, amizade e o espírito de 

grupo, valores reconhecidos desta modalidade, incutiram-me princípios 

determinantes para a minha progressão nesta etapa formativa.  

Identificando os valores inerentes à prática de uma modalidade coletiva, 

tal como o espírito de grupo e de superação pessoal, e reconhecendo a 

importância destes, procurei aplicá-los desde o primeiro dia do EP, o que me 

permitiu evoluir como professora. A partilha destes valores foram também 

veículos que conduziram ao sucesso do trabalho cooperativo, das relações e 

interação com os elementos do Núcleo de Estágio.   

A apreensão dos valores intrínsecos à prática desportiva da modalidade 

de futsal e o fascínio pelo Desporto em geral tornaram-se fulcrais no momento 

que tive de delinear, ainda que provisoriamente, o meu futuro profissional 
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aquando da entrada no ensino secundário. Nesse sentido, a minha escolha 

recaiu sobre a área científico-natural, mais especificamente na opção Desporto.  

Durante os anos de frequência do ensino secundário, as minhas 

vivências como praticante ocorreram em diversas modalidades, incrementando 

e consolidando o meu gosto pela prática desportiva, assim como uma maior 

compreensão da importância do exercício físico para o desenvolvimento 

harmonioso do ser humano. A aquisição de competências e valores inerentes à 

prática desportiva regular, aliada à curiosidade e desejo pessoal de 

conhecimento, determinou a minha decisão pelo ingresso na licenciatura em 

Educação Física, Saúde e Desporto. Assim, concluído o ensino secundário 

ingressei no Ensino Superior e de 2006 a 2009 frequentei o curso de Educação 

Física, Saúde e Desporto no Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte. No 

decorrer dessa Licenciatura adquiri conhecimentos ao nível da Prática 

Pedagógica e Didática, assim como nas áreas da Anatomia e Fisiologia do 

Exercício. A formação multidisciplinar facultada revelou-se essencial para a 

obtenção de instrumentos e ferramentas que reconheço como importantes para 

a docência. 

Relativamente às didáticas que fizeram parte do plano curricular, estas 

possibilitaram-me o contato com o contexto real de ensino. Estas disciplinas 

foram muito importantes para a minha formação, até porque algumas delas, 

nomeadamente as de Exercício, Envelhecimento e Saúde e Educação Física 

Especial, foram realizadas com idosos e crianças com necessidades 

educativas especiais. Esta aproximação a diferentes faixas etárias, com 

necessidades e características muito distintas, foi essencial para uma melhor 

compreensão da relevância das relações humanas e da necessidade do 

estabelecimento de uma comunicação assertiva, qualquer que seja a faixa 

etária com a que nos deparemos. Foi no decurso destas experiências que 

ganhei motivação e tomei a decisão de, no futuro, procurar exercer uma 

atividade que me permitisse ensinar.  

No ano letivo 2009/2010, após o término da licenciatura, lecionei 

Atividade Física e Desportiva em cinco escolas de 1º ciclo dos municípios de 

Santo Tirso e Paredes. No período de férias (de junho a agosto dos anos 2009 
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a 2012), na Empresa Foot Funny, também desempenhei funções de professora 

de Atividade Física e Desportiva, em atividades dirigidas a crianças dos 3 aos 

15 anos. Estas experiências possibilitaram-me perceber que o professor de EF 

possui um espaço educativo privilegiado para promover o desenvolvimento das 

crianças, essencialmente ao nível da autoestima e da autoconfiança, pela 

valorização daquilo que cada criança é capaz de fazer em função das suas 

possibilidades e limitações.  

Ainda no que concerne ao ensino, mais especificamente no contexto de 

treino, desempenhei funções de treinadora de minibasquete, de 2007 a 2011, 

da equipa de Mini-12 do União Sport Clube Baltar. Desde 2010 que 

desempenho a função de treinadora de futsal na Academia da Associação 

Social e Cultural de Sobrado. Neste âmbito, as vivências têm sido 

extremamente ricas, permitindo-me perceber o quão fascinante é poder 

contribuir para o desenvolvimento dos outros através de uma prática desportiva 

regular. 

 Inicialmente, no contexto de treino, o processo de aprendizagem esteve 

assente muitas vezes num método dinâmico de tentativa e erro, baseado nas 

experiências adquiridas como atleta. Nesta fase senti necessidade de observar 

mais atentamente os treinadores e de frequentar formações específicas de 

cada modalidade com o intuito de aliar o conhecimento exclusivamente 

empírico com o conhecimento especializado, fomentando a aquisição de 

técnicas e ferramentas pedagógicas específicas.  

No sentido de continuar a aprofundar conhecimentos noutras áreas do 

desporto, no ano letivo 2009/2010, realizei a Pós-Graduação em Atividades 

Aquáticas, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias com 

protocolo celebrado com a MANZ – Produções. Fruto do interesse pessoal pela 

área e tendo em conta a limitação da unidade curricular da licenciatura, 

sobretudo porque se resumiu às técnicas de nado e polo aquático, senti 

necessidade de aprofundar os conhecimentos na área. Nesta formação 

verifiquei que se tratava de uma área em franco crescimento, abrangendo 

todas as faixas etárias, nas vertentes de ensino, recreação e lazer, reabilitação 

e competição, seja em clubes, seja em instituições e outros agentes sociais.  
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O desejo por um saber fazer mais “evoluído” e competente motivou-me 

para, em outubro de 2010, me candidatar à frequência do Mestrado em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na FADEUP. Nesta 

instituição adquiri conhecimentos direcionados especificamente ao Ensino, com 

especial destaque para a Didática Geral do Desporto e as Didáticas 

Específicas. Foi também importante na área da Gestão e Cultura 

Organizacional da Escola e Desenvolvimento Curricular. Estas unidades 

formativas permitiram-me desenvolver conhecimentos teóricos e práticos, 

nomeadamente na leitura reflexiva e crítica dos programas de EF vigentes em 

Portugal, possibilitando uma melhor adaptação do programa às potencialidades 

e dificuldades a quem se dirige o processo de ensino-aprendizagem. Este 

aperfeiçoamento consolidou-se com a prática de ensino em escolas do ensino 

básico onde existem alunos com necessidades e capacidades distintas, onde 

tivemos de implementar estratégias de ensino ajustadas às características 

apresentadas pelos discentes.  

Face a este enquadramento, é possível compreender que as motivações 

decorrentes do meu percurso de vida se podem ligar à representação do que é, 

como refere Nelson (1990), a socialização antecipatória, evidenciando que a 

família e a escola assumiram particular relevância, sendo estes os principais 

agentes de socialização. Neste processo, e como referem Prieto et al. (1996), a 

socialização antecipatória diz respeito às aprendizagens e experiências que 

preparam o indivíduo para a vida ativa. É durante esta etapa que tem lugar a 

aquisição de atitudes laborais, a formação para o desempenho de um trabalho 

ou ocupação, bem como a formação de expetativas em relação ao tipo de 

emprego, às caraterísticas das instituições da sua preferência e às condições 

de trabalho aí existentes. É também nesta fase que tem lugar um conjunto de 

experiências e aprendizagens relevantes para a futura inserção no “Mundo do 

Trabalho”.  

Com a entrada no EP, o processo de aprendizagem de conhecimentos 

até então adquiridos foram transportados para a prática, sendo que a 

passagem para uma realidade idealizada exigiu a adaptação e aplicação de 
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saberes anteriormente obtidos, revelando a importância de todas as 

experiências e aprendizagens desta etapa. 

 

2.1.2 - Do idealizado à realidade encontrada 

No início deste ano letivo, o último desta etapa formativa, deparei-me 

com um novo desafio: o EP. Para Gonçalves (1992), este período oscila entre 

uma luta pela sobrevivência, determinada pelo “choque do real”, e o 

entusiasmo da descoberta de um mundo novo. É uma época de aprendizagem 

permanente, onde o estudante pode participar de forma ativa na organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem dos alunos, participar na escola como 

elemento dessa mesma comunidade, contribuindo, efetivamente, para formar 

pessoas melhores e dar seguimento ao seu desenvolvimento profissional como 

professor de EF.  

Aliás, como defende Zeichner (1993), é no contexto real de 

aprendizagem que o professor confronta as suas crenças e conhecimentos 

empíricos com a prática concreta e objetiva do ensino, podendo este confronto 

conduzir a alterações ao nível do pensamento do professor, o que, 

consequentemente, se irá refletir na sua atuação futura. Este é um processo de 

constante autorregulação que permite ao professor ajustar os seus esquemas 

mentais aos desafios provenientes do seu quotidiano na sala de aula e que, 

implicitamente, acabam por gerar saberes práticos.  

Neste entendimento, Goodfellow (2000), considera que a prática 

reflexiva se torna uma forma dos estagiários se poderem interrogar acerca dos 

seus saberes práticos e dessa forma criarem as suas próprias conceções de 

ensino. Por sua vez, as diferentes conceções de ensino e de desenvolvimento 

profissional sustentadas pelos estagiários podem influenciar o que eles 

consideram relevante e útil face ao seu processo de formação, bem como a 

forma como analisam a sua prática e a dos outros. Isto exige do professor uma 

atitude reflexiva face aos propósitos da educação, sendo que a prática ao ser 

problematizada desencadeia essa ação reflexiva, levando o docente a procurar 

soluções lógicas para os problemas que a própria prática levanta.  
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Ao longo desta caminhada, para além de ter sido professora responsável 

por uma turma, fui, paralelamente, uma estudante em formação. Neste 

processo tive como missão adquirir competências para a partilha de 

conhecimento através da criação de ambientes propícios à aprendizagem, pelo 

aprender a ensinar e ensinar. Sanches e Silva (1998, p. 81) afirmam que 

“aprender a ensinar significa implicar-se num processo de desenvolvimento 

contínuo, gerador de tensões, de medos e incertezas, de dificuldades e de 

dilemas até então desconhecidos dos recém-chegados ao ensino”. Este 

processo de desenvolvimento contínuo permitiu a identificação das minhas 

dificuldades e o reconhecimento dos erros.  

Perante o exposto, considerava existirem algumas lacunas na minha 

formação inicial que poderiam limitar a minha ação ao longo de todo este 

processo. Os sentimentos no início do ano de EP eram de receio e ansiedade. 

Iniciava uma atividade supervisionada e sentia que o Estágio podia não 

corresponder às minhas expetativas. Estava eminente uma mudança do meu 

estatuto social, caracterizada pelo salto da “cadeira” de aluna para a 

“secretária” de professora e tudo o que isso implicava. No sentido de 

ultrapassar as diferentes barreiras e ser bem-sucedida como professora, 

cultivei uma atitude pró-ativa, no que concerne às minhas competências 

profissionais. A reflexão sobre a prática constituiu-se como uma ferramenta 

indispensável para a obtenção de possíveis soluções e novos desafios.  

Um dos desafios que me preocupava era a relação com os alunos, uma 

vez que cabia ao professor criar empatia, motivar e fazê-los evoluir enquanto 

pessoas com diferentes motivações, valores e atitudes. No entanto, no 

contacto com a prática, especificamente com a turma 9ºB, esse desafio foi 

superado. A motivação dos alunos foi alcançada, envolveram-se ativamente no 

seu processo de aprendizagem. 

No que concerne aos elementos que iriam compor o EP, nomeadamente 

o Núcleo de Estágio, as expetativas iniciais eram elevadas e acabaram por se 

confirmar. As experiências e a convivência foram bastante benéficas. Foi um 

grupo que, acima de tudo, partilhou experiências e valores na procura de 

desenvolver competências profissionais. A orientação segura e sustentada, do 
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professor cooperante e orientadora foram irrepreensíveis. Os seus 

conhecimentos e experiências revelaram-se uma mais-valia para o Núcleo de 

Estágio e, apesar do imenso trabalho requerido, constituíram um apoio 

fundamental durante todo o processo.  

De modo a obter uma experiência de qualidade, de construção de um 

conhecimento crítico e reflexivo, com a criação de conceções de ensino, a 

partilha de conhecimentos pelos restantes membros da comunidade educativa, 

concretamente no grupo de EF, também se revelou imprescindível. A permuta 

de experiências entre professores possibilitou aceder a modos de ser, e de 

atuar distintos, que conduziram a reflexões mais adequadas à realidade da 

escola.  

Relativamente ao meu desempenho, iniciei este percurso com a certeza 

que iria ter muito trabalho e com a crença que o sucesso alcançado seria fruto 

de uma série de vitórias diárias. As reflexões efetuadas permitiram-me 

identificar mudanças na minha forma de pensar e de agir, consequência das 

interações contínuas durante o EP: com a minha turma, com o professor 

cooperante, com a orientadora, com os pares e os restantes membros da 

comunidade educativa. Assim, tornou-se claro que o compromisso com a 

procura contínua e sistemática de nova informação e conhecimentos, em áreas 

tão essenciais como a pedagogia, a psicologia e a comunicação, são 

elementos essenciais que possibilitam a evolução no sentido da inovação e de 

um saber ser inerente à atividade docente.  

Em suma, a minha idealização de EP foi, ao longo do processo, sendo 

confrontada com a realidade. As barreiras que inicialmente perspetivadas 

foram sendo ultrapassadas através do ganho de experiência e da procura de 

novas e renovadas ferramentas pedagógicas. Assim, como afirma Schön 

(1987), o confronto direto das expetativas com situações de prática real, a 

resolução de problemas concretos e a interação com outros participantes são 

determinantes para a iniciação nas convenções, saberes e linguagens 

específicas da profissão. Encontrando-me nesta fase de formação inicial, estão 

veiculados os modelos, valores e crenças que irão determinar a forma como 

irei encarar a profissão futuramente e o modo como irei desenvolver-me no 
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seio desta. No entanto, só a entrega e compromisso com a profissão permite 

que o que foi referido anteriormente se aplique na prática docente. 

 “Os sonhos tornam-se realidade quando mantemos o nosso compromisso com 

eles” (Maxwell, 2007, p. 157). 
 

2.1.3 - O desafio da formação  

2.1.3.1 - A escola e educação  

Numa sociedade marcada por profundas mudanças sociais e 

económicas, é reconhecido que a sua constituição é feita a partir de povos e 

culturas diferentes.  

«Atualmente, com o avanço da tecnologia, da aproximação e abertura 

das fronteiras, os países perderam as suas fronteiras físicas havendo 

uma maior aproximação das várias culturas através da migração. 

Começaram a existir, dentro da mesma sociedade, diferentes culturas 

que necessitam de coabitar no mesmo país existindo então um 

multiculturalismo. Pese embora continue a existir dentro de cada 

sociedade uma cultura base, este multiculturalismo promove um maior 

contacto entre as diferentes culturas e cada uma pode aprender algo 

com a outra, evoluindo mutuamente» (Diário de Bordo, 27 de novembro 

de 2011).  

Reconhecendo a valorização advinda da mistura de culturas dentro da 

sociedade, e tomando o veiculado por Mesquita e Rosado (2009, p.34), a 

educação intercultural está legitimada, sendo assente na partilha, no respeito e 

na valorização da diversidade cultural. O interculturalismo é, segundo estes 

autores (p.22), “sinónimo de reconhecimento do pluralismo cultural e, isto é, a 

afirmação de cada cultura, considerada na sua identidade própria e na sua 

abertura às outras, de forma a estabelecer com elas relações de 

complementaridade”. Assim, ainda tendo como referência os mesmos autores 

é indispensável que a escola atenda “não só à formação do Homem em sentido 

restrito, mas sim à sua formação global, do Homem Intercultural, contribuindo 

para que haja efetivamente uma igualdade de oportunidades baseada no 

respeito, na diversidade e no pluralismo” (p.22).  
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Nesse sentido, a escola é hoje um local de encontro dessas culturas, 

não podendo, deste modo, entender-se a educação como mera transmissão de 

conhecimentos. A promoção de uma educação intercultural, assente na 

partilha, no respeito e na valorização da diversidade cultural torna-se um 

desafio ideológico e pedagógico (Mesquita e Rosado, 2009, p.34).  

Por conseguinte, e segundo Brito (1991, p.83), a escola que todos 

ambicionamos é uma escola de elevada dinâmica cultural, que eduque 

cidadãos preparados para a vida, uma escola de qualidade. Tomando como 

referência ainda o mesmo autor, escolas de qualidade são as que possuem um 

elevado grau de realização escolar, de participação comunitária e cívica, de 

desenvolvimento pessoal e de intervenção no meio onde se inserem, 

permitindo o envolvimento de toda a comunidade educativa na vida da escola. 

O impacto desta realidade atual, tentando responder às necessidades da 

formação integral, pode considerar a escola como uma instituição 

marcadamente social que, tendo por base o que refere Baptista (2009), não 

deve ser resumida a um conjunto de paredes, muros, ou como um conjunto de 

regulamentos. Deve, acima de tudo, ser vista como uma unidade social viva, 

animada por pessoas de “corpo e alma”. 

Precisamente por ter como elemento principal as pessoas, com culturas, 

problemas e motivações distintas, a escola pode ser interpretada segundo “um 

produto de processos históricos complexos e nunca neutros; construção social 

(organização pensada e construída por grupos sociais dominantes num 

determinado momento); espaço que cumpre muitas funções explícitas (educar, 

socializar, ensinar) e outras ocultas (reprodução de classes, dominação cultural 

de determinados grupos sociais) ” 3.  

Paralelamente, a escola pode ser entendida enquanto organização, uma 

vez que os conceitos de eficácia, qualidade e excelência escolar foram 

associados à escola, tornando-se mais exigente. Deste modo, adquiriu 

características de uma verdadeira organização assim entendida, com princípios 

e metas bem definidos. Embora não exista pleno consenso quanto à sua 

                                                             
3
 Apontamentos da aula unidade curricular de Gestão e Cultura Organizacional da Escola 

(2010/2011) 
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definição, Licínio Lima (1992, p.35) afirma que “(…) as organizações, e 

designadamente a escola, são unidades socialmente construídas(…)” que 

visam “(…)alargar e complementar o papel educativo da família, através de 

processo organizativos.” 

Já Barroso (2005, p.55) refere que a escola é uma construção social e 

histórica e, à semelhança de uma organização empresarial, o seu estudo como 

organização tem permitido um maior conhecimento da instituição escolar 

enquanto “unidade pedagógica, organizativa e de gestão”, sem esquecer a sua 

identidade e individualidade. Assim sendo, a escola emerge enquanto 

organização/instituição, desempenhando um papel de espelho da sociedade 

como um agente de socialização, estando sujeita às mudanças que essa 

mesma sociedade vai sofrendo no decorrer do tempo. Por conseguinte, a 

escola desempenha uma ação fundamental na formação sociocultural, focando 

diferentes saberes, úteis para um cidadão pró-ativo. Para tal, a intervenção 

articulada da comunidade educativa torna-se indispensável, não só para a 

abertura ao diálogo, mas também para o sucesso do processo ensino-

aprendizagem. A essência deste processo pode desvanecer-se se não forem 

definidas orientações. Assim, visa-se que o aluno seja exposto a um conjunto 

de experiências significativas para a sua formação multicultural e integradora 

de saberes. “Por isso se quer uma escola onde a aprendizagem não seja o 

ingurgitamento letal de um saber alheio à existência pessoal, mas 

verdadeiramente o próprio processo de construção da pessoa (…)” (Patrício, 

1990, p.183). Este pensamento pode ver-se no excerto seguinte do DB: 

«A escola tem que ser vista como algo que possibilite a todas as 

crianças terem aprendizagens de qualidade e para isso acontecer, estas 

não podem ter situações de aprendizagem iguais uma vez que cada 

aluno é único e com processos e tempos de aprendizagem diferentes» 

(Diário de Bordo, 27 de novembro de 2011). 

O conceito atual de educação reflete-se, assim, numa prática 

multifacetada, baseando-se numa pedagogia centrada no aluno. Tal, impõe um 

desafio pedagógico e didático ao sistema educativo que se materializa na ação 

da sala de aula.  
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2.1.3.2 - A importância da Educação Física  

De entre as disciplinas que perfazem o currículo escolar, a EF ocupa um 

lugar importante que interessa reafirmar e redimensionar, para que a sua 

desvalorização não se instale. Assim, não se pode excluir o papel da EF. Tal 

como Rosado (2009, p. 10) elucida “o sistema educativo e desportivo deve ter 

um papel decisivo no desenvolvimento pessoal e social, no desenvolvimento de 

competências de vida, no desenvolvimento moral e do caráter dos participantes 

que lhe são confiados”.  

Aliás, este mesmo autor identifica que “a filosofia e os valores presentes 

na doutrina da Educação Física e do Desporto, (…), sublinham mais do que um 

projeto de domínio das habilidades desportivas e de desenvolvimento físico, 

um projeto de educação integral, de educação cívica, ética, de 

desenvolvimento de competências de vida com aplicações fora dos muros do 

desporto e da atividade física” (p.10).  

Estas reflexões foram sendo efetuadas no DB, como se pode verificar 

pelo excerto seguinte:   

«O desporto permite muito mais do que, simplesmente, a aquisição de 

habilidades, sendo sobretudo uma ferramenta muito útil no processo de 

formação pessoal e social de crianças e jovens» (Diário de Bordo, 15 de 

dezembro de 2011). 

Daí que, como defende Bento (1991, p. 78), a escola detém um papel 

privilegiado na promoção de uma completa democratização da Cultura do 

Desporto que contribui para o desenvolvimento integral, sendo que a EF tem 

um papel preponderante. Ainda, segundo o mesmo autor, “a Educação Física e 

o Desporto criam possibilidades de movimento, evitando que a escola se torne 

ainda mais intelectualizada e inimiga do corpo” (p.78). 

A EF torna-se, assim, determinante para a formação integral dos alunos, 

pelo que, como sugere Duarte (1991, p. 188), a EF é promotora de um 

crescimento saudável, estimulando a aptidão física dos alunos de várias 

formas, possibilitando o desenvolvimento das capacidades motoras, criando o 

gosto pela prática de atividades físicas e desportivas, que poderão ser 
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praticadas mais tarde na ocupação de tempos de lazer. A EF pode representar 

um fator de melhoramento dos conhecimentos sobre os princípios de higiene e 

hábitos pessoais de saúde. Neste sentido e como descreve o seguinte excerto 

do DB: 

«Dentro do ambiente de prática desportiva de crianças e jovens, a 

criação de práticas significativas e adequadas promove o 

desenvolvimento social, possibilitando a transmissão de aprendizagens 

para outros contextos» (Diário de Bordo, 15 de dezembro de 2011). 

Na realidade, será concretamente o professor de EF a dar resposta a 

estas necessidades, ou seja, no desenvolvimento das competências de vida 

que serão aplicadas não só nos ambientes desportivos e escolares, mas 

também noutros contextos. É esta intervenção pedagógica que “cria alunos-

pessoa, com autonomia na aprendizagem dos saberes, do saber fazer, do 

saber pensar e do saber ser, capazes de formar indivíduos que se integrem 

plenamente na sociedade”. (Mesquita e Rosado, 2009, p. 25).  

 

2.1.3.3 - Ser Professor 

A intervenção objetiva do professor requer dele um conjunto de 

requisitos importantes para que a sua atuação pedagógica seja individualizada 

e assertiva, assegurando a tão desejada aprendizagem dos alunos. Esta 

preocupação esteve sempre na minha ação, conforme o disposto no excerto do 

DB:   

«Determino objetivos diferentes para cada um, só assim ficam motivados 

para a prática e elogio o que faz um bom remate como o que realiza a 

receção da bola de forma correta. Ou seja, tanto para grandes como 

para pequenos processos, este reforço positivo tem que ser genuíno 

porque eles percebem se estamos a ser sinceros ou não» (Diário de 

Bordo, 15 de dezembro de 2011). 
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A profissão de professor de EF detém uma responsabilidade distinta das 

demais profissões, nomeadamente dos médicos, engenheiros, entre outros, 

que é a de educar pessoas para a sociedade. O professor integra uma 

realidade bem mais abrangente do que a sua disciplina pois, ao instruir e ao 

dotar os alunos de novos conhecimentos e competências, está também a 

contribuir para a formação de novos cidadãos. Deste modo, o papel educativo 

do professor não se restringe ao que se passa no pavilhão durante as aulas. 

Na verdade, esta visão implica que se abandone a conceção em que se 

“pensa o professor como aquele cuja missão é transmitir o saber” (Rodrigues, 

1999, p.110). A atividade docente tem um caráter multifacetado, aliás, para 

Cunha (2008, p. 82), as transformações sociais cada vez mais rápidas, 

associadas à complexidade da dimensão educativa, fazem com que a profissão 

de docente seja alvo de um conjunto de tarefas, de funções e de papéis difíceis 

de concretizar, nomeadamente no seio de instituições escolares cada vez mais 

heterogéneas e multiculturais.  

Na tentativa de dar resposta a causas e interesses sociais, a intervenção 

no ensino deve estender-se para além da sala de aula. O professor detém um 

papel de extrema importância enquanto agente de mudança social ao orientar 

e ao dar suporte aos educandos, para que estes se possam tornar cidadãos 

participativos, críticos e ativos na sociedade. 

Ser professor é ter um papel ativo na sociedade, através da formação 

dos alunos, fazendo-os avançar na construção de uma sociedade mais 

democrática. Assim, como afirma Alarcão (2003, p.107), ser professor é muito 

mais do que ser capaz de ensinar o conjunto de matéria, é conseguir construir 

um mundo melhor através da formação dos nossos alunos.  

 Tendo em conta todos os aspetos anteriormente referidos, o professor 

deve ter como elemento central das suas preocupações a pessoa humana e 

todas as suas potencialidades e dificuldades. A utilização de diferentes 

modelos e métodos pedagógicos permitirá proporcionar uma pedagogia de 

valorização do indivíduo, devendo ser respeitadas as diferenças de cada um 

dos seus atores, a sua cultura e valores, proporcionando uma igualdade 
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diferenciada de possibilidades educativas, funcionando, assim, num clima 

desigual, mas equitativo e justo. 

O professor competente deve possuir a) conhecimento, dominando os 

conteúdos de ensino, bem como o conhecimento pedagógico do conteúdo; b) 

cultura profissional, compreendendo os sentidos da instituição escolar, 

integrando-se numa profissão, conseguindo aprender com os colegas mais 

experientes; c) tato pedagógico, possuindo uma forte capacidade de relação e 

de comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar; d) saber trabalhar 

em equipa, colaborando com toda a comunidade educativa; e) assumir um 

compromisso social, nunca se esquecendo da componente ética, dos 

princípios, dos valores, da inclusão social e da diversidade cultural. (Nóvoa, 

2008).  

Todas as competências enunciadas devem possibilitar ao professor a 

criação das condições necessárias para que o processo educativo se 

desenrole e se perspetive no sentido do bem-estar e segurança do educando, 

atendendo às suas capacidades físicas e psicológicas, contribuindo para a 

melhoria da sua autoestima e desejo contínuo de aprender. De acordo com 

isto, procurei que a minha intervenção refletisse este entendimento, como 

ilustrado no momento de reflexão seguinte:  

«É importante que as crianças sintam que têm lugar no desporto, só 

assim é que voltam. Passo a mensagem que todos são importantes e 

fico muito contente quando verifico que raramente faltam. Tento construir 

um lugar seguro, acessível, de confiança em que podem desenvolver a 

auto competência. Tento incrementar tudo isto através de uma atenção 

contínua, consistente e individualizada, fornecendo feedbacks do que 

eles realizam» (Diário de Bordo, 15 de dezembro de 2011).  

Assim, cabe ao professor a função de promover oportunidades 

equitativas, apoiando-se numa pedagogia estruturada e organizada de forma 

sistemática e intencional. Esta tem em vista a construção de uma 

aprendizagem integrada dos alunos. Neste entendimento, a integração do 

estudante-estagiário num contexto real de ensino, o EP, revela-se uma ótima 

oportunidade para a aquisição destas competências.  
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2.1.4 - A escola e os seus atores  

2.1.4.1 - O concelho de Paços de Ferreira 

O meu EP foi realizado na Escola Secundária l3 de Paços de Ferreira, 

que se situa na freguesia de Paços de Ferreira, sede do concelho com o 

mesmo nome que, por sua vez, se localiza na parte norte da zona central do 

distrito do Porto.  

A caracterização da escola é efetuada segundo a análise do Projeto 

Educativo de Escola (PEE). O “(…) projeto educativo é um documento de 

planificação estratégica de longo prazo e deverá cumprir as seguintes funções: 

funcionar como ponto de referência para a gestão e tomada de decisão dos 

órgãos da escola e dos agentes educativos, garantir a unidade de ação da 

escola nas suas variadas dimensões, ser o ponto de partida da 

contextualização curricular, servir de base à harmonização dos professores dos 

mesmos alunos, promover a congruência dos aspetos organizacionais e 

administrativos com o papel educativo da escola” (Fontoura, 2006).   

Trata-se de um documento muito útil para caracterizar o meio onde se 

insere a escola, permitindo identificar e contextualizar os principais problemas 

com que se debate e definir estratégias de atuação e competências, assim 

como os recursos a mobilizar para se alcançar os objetivos definidos. 

Neste seguimento, e segundo a mesma autora, o PEE tem um carácter 

globalizante e multidimensional, abrangendo todos os domínios de vida da 

escola: socioeducativo, pedagógico, curricular, associativo e de formação 

pessoal. A elaboração deste documento tem como preocupação toda a 

comunidade educativa, procurando auxiliar, melhorar, formar e educar a 

população da região onde a escola se insere. No caso de estudantes-

estagiários, com pouca experiência, torna-se ainda mais importante realizar 

uma análise do contexto de realização do EP no sentido de tornar mais 

acessível a definição de objetivos e a conceção de um processo de ensino-

aprendizagem ajustado e adequado ao contexto específico em que se insere. A 

sua análise assumiu-se como uma tarefa fundamental para a definição de 

objetivos e para regular a minha intervenção enquanto professora.  
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Ser professor é, antes de mais, ter capacidade de moldar a sua 

intervenção perante contextos, culturas e sociedades específicas, diferindo de 

cidade para cidade, de escola para escola e até de turma para turma.  

No que concerne ao concelho, Paços de Ferreira é conhecido como a 

“Capital do Móvel”, uma vez que faz da indústria do mobiliário a sua principal 

imagem de marca. Relativamente ao património histórico e cultural é parte 

integrante da Rota do Românico do Vale do Sousa, encontrando-se na 

freguesia de Ferreira a Igreja de S. Pedro de Ferreira, classificada como 

monumento nacional. Para além da cultura românica é também possível 

encontrar monumentos representativos das culturas castreja - Citânia de 

Sanfins e megalítica – Dólmen de Lamoso. 

Em termos de tipologia populacional o concelho apresenta uma alta taxa 

de crescimento populacional, o que lhe garante a população mais jovem de 

toda a região Norte4. No entanto, verifica-se que essa mesma população 

possui poucos recursos escolares e de qualificação. Este facto alerta para a 

existência de uma comunidade educativa com níveis de escolaridade baixos, o 

que poderá repercutir-se nas expectativas que os pais têm da escola, no 

acompanhamento académico dos seus educandos e na sua participação nas 

atividades promovidas em ambiente escolar e social. 

No que concerne ao desporto, observa-se uma exponencial adesão. O 

aparecimento progressivo de mais clubes e instituições desportivas, 

nomeadamente nas modalidades de hóquei em patins, basquetebol, natação, 

patinagem e voleibol, é uma realidade. Contudo, como em todo o país, é o 

futebol a modalidade mais praticada. Toda esta predisposição da população 

para a prática desportiva permite inferir um interesse geral acrescido dos 

alunos para as atividades desportivas e mais concretamente para as aulas de 

EF. 

  

                                                             
4 In Projeto Educativo da Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira para o triénio 2010/2013 
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2.1.4.2 - A Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira 

2.1.4.2.1 - Oferta formativa e população escolar 

A escola encontra-se inserida no programa de modernização da 

empresa Parque Escolar, sendo alvo de uma remodelação espacial, implicando 

uma reestruturação de todas as áreas.  

Atualmente, a oferta educativa contempla o Ensino Secundário, Ensino 

Profissional, Educação e Formação de Adultos, Cursos de Educação e 

Formação e o 3º ciclo do Ensino Básico. Daí ser designada como Escola 

Secundária com 3.º ciclo de Paços de Ferreira, com o código 443074. Está 

também associada ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e ao 

Estabelecimento Prisional Regional do Vale de Sousa, competindo-lhe a 

coordenação dos dois Estabelecimentos Prisionais, nos termos do Protocolo 

em vigor.  

Relativamente à comunidade escolar, identificamos três tipos de 

populações. A população docente distribui-se por quatro departamentos 

(línguas, ciências sociais e humanas, matemática e ciências experimentais e 

expressões) e é constituída por 198 professores dos quais 109 pertencem ao 

Quadro de Nomeação Definitiva. O Grupo de EF, inserido no Departamento de 

Expressões, é constituído por 18 professores, entre os quais quatro 

estudantes-estagiários, que formaram o Núcleo de Estágio. O corpo docente 

apresenta-se profissionalizado e com elevado nível de estabilidade. Estes 

fatores possibilitam a sua distribuição equitativa pelos turnos de funcionamento, 

anos de escolaridade e níveis de ensino, promovendo a equidade na prestação 

do serviço educativo a todos os alunos. 

O corpo discente da escola é constituído por 2127 alunos que se 

encontram distribuídos pelos ensinos Regular, Profissional, Cursos de 

Educação e Formação e Cursos de Educação e Formação de Adultos. O nível 

de ensino com maior número de alunos é o Secundário uma vez que existem 

outras escolas no concelho com 3º Ciclo. De acordo com os dados recolhidos a 

população estudantil tem vindo a aumentar nos últimos anos e uma análise à 
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Carta Educativa permite identificar que os alunos, na sua maioria, provêm dos 

estratos socioculturais baixo e médio baixo. 

Finalmente, no que se refere ao corpo não docente, o PEE revela a 

existência de 43 assistentes, dez dos quais desempenham funções 

administrativas, estando os restantes distribuídos pelos diversos serviços de 

apoio ao normal funcionamento da escola. O número de elementos do corpo 

não docente tem vindo a diminuir, ao contrário do corpo docente e discente, 

evidenciando uma dificuldade de gestão dos recursos humanos, sobretudo 

quando o grau de exigência e as expectativas da escola são muito elevados. 

 

2.1.4.2.2 - Instalações  

Para além da caracterização do meio onde se insere a escola e das 

populações que dela fazem parte, a apresentação das instalações da escola 

revela-se também essencial, principalmente as diretamente relacionadas à 

área da EF.  

Neste ponto, e como foi referido anteriormente, a escola encontra-se 

num programa de modernização implementado pela Parque Escolar, 

importando esclarecer o propósito e as alterações provocadas pelo mesmo. Se 

por um lado o programa de modernização permitiu uma melhoria das 

condições das salas de aula destinadas às restantes áreas, o mesmo não 

aconteceu com a remodelação dos espaços desportivos. Nos anos transatos a 

escola apresentava um pavilhão desportivo e dois campos exteriores. Contudo, 

com a restruturação, estes espaços deram lugar a apenas dois equipamentos: 

um campo exterior (polidesportivo) e um polivalente. O primeiro possui as 

dimensões de um campo de futsal, mas adequado às diferentes modalidades 

pois possui tabelas de basquetebol, local para colocação da rede de voleibol e 

diferentes marcações no solo. No entanto, apesar de coberto, como não possui 

paredes, pelo que em dias de chuva, parte do espaço fica inutilizável. O outro 

espaço disponível é um polivalente, designado de Nave Central, utilizado 

também como auditório da escola. Aqui é possível realizar as aulas de 

ginástica, badminton e algumas modalidades de atletismo, não sendo possível 
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lecionar modalidades coletivas. Também durante a realização de eventos ou 

atividades neste espaço não é possível realizar aulas de EF.  

A diminuição do número de espaços destinados à lecionação das aulas 

e os constrangimentos provocados pela arquitetura elevou a dificuldade de 

planeamento por parte do grupo, gerando a necessidade de utilizar outros 

espaços exteriores à escola. Assim, desde o início do ano letivo que o Pavilhão 

Municipal, devido à proximidade existente entre as duas instalações, foi 

utilizado principalmente pelos alunos das turmas do secundário. 

O material destinado às diferentes modalidades encontra-se distribuído 

por dois locais: a escola e o Pavilhão Municipal. Na escola, onde lecionei, o 

material didático para a maioria das modalidades, nomeadamente os desportos 

coletivos, está disponível em quantidades razoáveis, no entanto, nem todo se 

encontra nas melhores condições. O material para as modalidades de 

Ginástica e Atletismo é reduzido, o que provoca dificuldades no planeamento e 

realização das aulas.   

Estas contingências de espaço e material didático põem à prova a 

capacidade de planeamento e reestruturação dos conteúdos. Para que o 

ensino tenha qualidade é necessário que o professor seja capaz de adaptar as 

atividades ao espaço disponível e ao material, dando o tempo necessário e 

criando oportunidades favoráveis para que os alunos consigam assimilar e 

adquirir os conteúdos lecionados na aula. 
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2.1.4.2.3 - A turma do 9ºB  

Para além da identificação das particularidades do concelho e 

características internas da escola, é extremamente importante dar a conhecer, 

com mais pormenor, a turma com que trabalhei durante um ano letivo.  

Na EF, independentemente de qual seja o conteúdo programático, o 

processo de ensino-aprendizagem deve considerar as características dos 

alunos em todos os seus domínios (motor, cognitivo, sócio afetivo e cultural). 

Assim, o desenvolvimento desses domínios é efetuado segundo evoluções que 

o ser humano sofre ao longo da sua existência, sendo que essas 

transformações são o produto do crescimento, da hereditariedade, assim como 

da educação e aprendizagens.  

Deste modo, a caracterização da turma assume uma importância 

evidente na ação do professor. A ficha de caracterização do aluno (Anexo I) 

possibilitou a recolha de informação acerca do discente, nomeadamente a 

identificação pessoal, a relação com a escola e com a disciplina de EF, os 

hábitos desportivos, o agregado familiar e os aspetos relacionados com a 

saúde e alimentação, permitindo objetivar e estruturar o processo de ensino-

aprendizagem.  

 

Constituição da turma 

Como se pode observar no Gráfico 1 o 9ºB é constituído por 26 alunos, 

sendo 14 do sexo feminino e 12 do masculino. O Gráfico 2 demonstra que os 

alunos têm idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Assim sendo, a 

turma possui cinco alunos de 13 anos, 16 alunos de 14 anos, quatro de 15 

anos, e um de 17 anos. 

É importante referir que a maioria dos discentes já se conhecia do ano 

passado, uma vez que transitaram da mesma turma. Neste sentido, é possível 

deduzir que existem laços de amizade entre os alunos.  
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Distribuição geográfica 

Como se pode observar no Gráfico 3, todos os alunos habitam no 

concelho de Paços de Ferreira, vivendo 16 na cidade e os outros dez nos 

arredores, dois em Meixomil e Penamaior e um em Sobrosa, Frazão, 

Raimonda, Seroa, Figueiró e Carvalhosa.  

O local de residência dos alunos é uma informação relevante para o 

professor pois permite compreender melhor as questões relacionadas com a 

pontualidade e assiduidade, assim como permite percecionar comportamentos 

e atitudes que, por vezes, estão relacionadas com o ambiente em que o aluno 

está inserido.  
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Sucesso escolar 

No que concerne ao sucesso escolar é possível verificar, no Gráfico 4, 

que cinco alunos ficaram retidos num ou mais anos de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática desportiva extra-aulas 

O Gráfico 5 apresenta o tipo de atividades extra-aulas que os alunos 

desejariam participar na escola, dez alunos não souberam responder, enquanto 

oito escolheram futebol (de referir que a maioria destes alunos pratica futebol 

fora do contexto escolar). Depois surge o badminton com três escolhas, o 

basquetebol e a natação com duas e o voleibol com uma.  
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Expetativas face às aulas de Educação Física 

No parâmetro em que os alunos tinham de divulgar as expetativas 

pessoais face às aulas de EF, os alunos dispunham de nove respostas 

possíveis, e podiam selecionar as que mais se adequassem, sem qualquer 

restrição numérica. Ao observar o Gráfico 6 verifica-se que a resposta mais 

significativa, com uma percentagem de 25%, foi o divertimento. É um dado 

importante uma vez que os alunos demonstraram possuir uma ideia errada 

acerca dos objetivos da disciplina, tornando-se importante esclarecer os 

propósitos da prática de atividade desportiva e a importância que representa 

para o seu desenvolvimento pessoal. Por conseguinte, torna-se relevante 

elucidar os alunos, levando-os a compreender que a EF é uma disciplina como 

as demais, exigindo empenho, responsabilidade e autonomia. 

Seguidamente, a opção com mais expressão foi o aumento da agilidade, 

19% e, sucessivamente, aparecem as seguintes escolhas: conhecimento das 

modalidades (15%), melhorar as técnicas (13%), bem-estar (12%) e melhorar o 

espírito de grupo (8%). O desenvolvimento da musculatura e a melhoria da 

saúde possuem uma percentagem de 4%, sendo estas as que evidenciam 

menos representação. 

Neste entendimento, compete à EF transmitir aos alunos valores 

relativos ao bem-estar e saúde, conforme o descrito no próximo excerto do DB: 

Figura 5- Atividades extra-aulas que gostariam de 
participar na escola - Gráfico 5 
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«É fundamental no ensino atual a educação para a saúde. Na escola 

essa abordagem deve ser feita de forma transversal a todas as 

disciplinas com vista à promoção de estilos de vida saudáveis. A 

disciplina de Educação Física confere na sua prática um importante 

contributo para a promoção de conteúdos e competências associadas 

direta e indiretamente com a promoção da saúde» (Diário de Bordo, 18 

de dezembro de 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades Desportivas 

Relativamente à questão relacionada com as preferências dos alunos 

face às modalidades (conforme Gráfico 7), é possível concluir que o futebol, 

com uma percentagem de 23%, é a modalidade favorita dos alunos. O andebol 

e o badminton surgem no segundo lugar das preferências 19%. Segue-se o 

basquetebol com 16%, o voleibol com 15%, a ginástica com 7% e o atletismo 

com 1%. Estes dados são relevantes e podem ajudar a compreender a 

variação de atitude dos alunos nas diversas modalidades.  

Seguidamente os alunos escolheram as modalidades que menos 

gostam (conforme Gráfico 8). O atletismo (28%) surge no topo, seguindo-se a 

ginástica (24%), o badminton e o voleibol (12%), e basquetebol e o andebol 

(9%). O futebol fecha esta lista com apenas 6%.  
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Figura 6 - Expetativas face à Educação Física - Gráfico 6 
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Já em relação às modalidades em que os alunos sentem mais 

dificuldades através da análise do Gráfico 9, o atletismo, com 26%, e a 

ginástica com 23% são referenciados como as que provocam maiores 

dificuldades. O basquetebol e o badminton (13%), o voleibol (11%), o andebol 

(8%) e o futebol (6%) completam a lista das modalidades em que os alunos 

sentem mais dificuldade. 

Analisando pela outra perspetiva (conforme Gráfico 10), constatamos 

que o futebol (23%) é a modalidade em que os alunos se sentem mais à 

vontade. Segue-se o andebol (21%), o badminton (19%), o voleibol (15%), o 

basquetebol (13%), a ginástica (6%) e, por último, o atletismo (3%).  
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É notório que a maioria dos elementos da turma prefere modalidades 

desportivas coletivas, em detrimento das individuais. Estas escolhas podem 

basear-se na dificuldade sentida ao realizar modalidades individuais. Assim 

sendo, tornou-se indispensável encontrar estratégias que combatessem estas 

dificuldades para que os alunos se esforçassem e empenhassem nas aulas, de 

modo a obter melhores resultados. Assim, torna-se necessário, e de relevante 

importância, desenvolver um trabalho que promova a motivação e interesse 

pela prática das modalidades não prediletas.   
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Prática desportiva fora da escola 

O Gráfico 11 permite verificar que mais de metade dos alunos não 

pratica qualquer desporto. 

Em concordância com o tão criticado sedentarismo presente na nossa 

sociedade, esta turma é um claro exemplo de ausência de prática desportiva. É 

preciso salientar que uma das principais funções do professor de EF é “mover” 

os seus alunos para uma prática regular de exercício físico. A adoção de um 

determinado estilo de vida saudável e a prática regular de exercício físico 

fomentam positivamente o desenvolvimento dos alunos, seja na promoção de 

estilos de vida saudáveis, seja no desenvolvimento de competências e 

qualidades físicas, ou ainda na promoção da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Agregado Familiar 

Analisados os dados referentes ao agregado familiar, concluiu-se que a 

idade dos pais e mães varia entre os 40 e os 60 anos, sendo o intervalo com 

mais expressão o referente aos 40/50 anos. 18 pais e mães têm como 

habilitações literárias o 6º ano de escolaridade. 28% dos inquiridos exerce a 

profissão de marceneiro.  

Estes dados são importantes para identificar o nível de educação dos 

alunos, uma vez que a faixa etária dos pais, as habilitações literárias e a 

profissão poderão influenciar a aquisição de valores e comportamentos dos 

seus filhos.  
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Figura 11 - Prática desportiva fora da escola - Gráfico 11 
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Promoção da saúde 

A recolha de informação relativa aos parâmetros da saúde e alimentação 

foi bastante vasta, uma vez que a EF é uma disciplina que permite uma 

educação distinta das restantes, pois trata-se de uma educação através do 

corpo, onde se desenvolve um conjunto de capacidades e habilidades de 

várias modalidades. Assim sendo, para trabalhar com jovens é necessário 

perceber quais são os problemas de saúde que apresentam. Por conseguinte, 

a recolha destes dados no início do ano foi pertinente, permitindo definir 

estratégias com o objetivo de garantir a segurança dos alunos durante a 

prática.  

As questões relativas aos parâmetros de saúde versaram sob vários 

indicadores, nomeadamente a frequência com que se deslocam ao médico, a 

existência de algum problema de saúde, se foram intervencionados 

cirurgicamente, se fumam, quais os hábitos de sono, quando e com que 

frequência realizam refeições, entre outros. Os resultados foram positivos, não 

havendo nenhum problema grave a expor.   

Foi bastante relevante e extremamente útil efetuar esta contextualização 

das características dos alunos e seu contexto familiar na fase inicial do EP. 

Rink (2001, citado por Rosado e Mesquita, 2009, p.30), reforça o veiculado 

anteriormente, ou seja, a importância do professor conhecer o aluno uma vez 

que “o aluno deve ser considerado enquanto sujeito individual, com 

experiências singulares, motivações específicas e dificuldades particulares”. 

 Através do conhecimento das particularidades sociais, culturais e 

familiares dos alunos da turma foi possível definir e planear estratégias e 

métodos de ensino, garantindo uma melhor relação e uma resposta mais eficaz 

às necessidades apresentadas.  
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2.2 - APRENDER A FAZER 

Aprender a conhecer e aprender a fazer estão intimamente ligados. No 

entanto, a segunda aprendizagem está relacionada com a capacidade do 

sujeito utilizar na prática os seus conhecimentos, ou seja, agir sobre o meio 

envolvente. As competências adquiridas nesta fase tornam o indivíduo apto a 

enfrentar diversas situações e a trabalhar em equipa. Aprender a fazer no 

âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem fruto 

do contexto em que está inserido. (Delors J., 2001, pp. 80-82). 

Assim, após a aquisição de um conjunto de saberes sobre o meio onde 

a ação educativa teria lugar, foi necessário conseguir utilizá-los como 

verdadeiros fundamentos pedagógicos para permitir um maior êxito no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.2.1 - O Controlo da Turma 

A preocupação dominante no início do ano letivo prende-se com a 

necessidade de controlar o comportamento dos alunos. A indisciplina é um 

problema com que os professores se confrontam em sala de aula e, por esse 

motivo, devem ser implementadas estratégias no início do ano, com o intuito de 

levar à aprendizagem de comportamentos e procedimentos durante esta fase.  

A presença de comportamentos inapropriados pode estar relacionada 

com a ligação que se estabelece na sala de aula. Esta relação depende, 

sobretudo, da motivação dos alunos para os conteúdos da aprendizagem e do 

clima relacional. A motivação e interesse do grupo deve manter-se com o 

objetivo de evitar a saturação e aborrecimento dos alunos e, 

consequentemente, o aparecimento de comportamentos fora da tarefa. Esta 

problemática evidencia a complexidade da gestão da vida na aula e a 

necessidade de procedimentos conjugados na abordagem à gestão da aula 

para prevenção da indisciplina. 

Como refere Siedentop (2000) “(…)ninguém discordará da ideia de que 

a indisciplina é menos problemática quando as atividades são bem escolhidas 

e pensadas. Mas isso não nos assegura que todos os estudantes se tornem 
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repentinamente bem comportados. Considerar desta forma a relação entre 

ensino e disciplina é, no mínimo, simplista. Os professores deveriam esforçar-

se por melhorar os seus programas e métodos de ensino, mas deveriam 

resolver também, frontalmente, problemas de gestão da sala de aula e do 

ginásio.”  

De acordo com esta afirmação, a gestão da aula é fundamental para um 

bom controlo disciplinar. A criação e implementação de regras, bem como a 

escolha das situações de aprendizagem, tornam-se fulcrais para estabelecer 

um bom clima de aprendizagem, como é exemplo o seguinte momento de 

reflexão:  

«Considero que uma das estratégias que contribuirá para a criação de 

um clima motivacional positivo constituir-se-á na realização de tarefas 

desafiadoras que permitirão captar a atenção dos alunos para a 

exaltação e gosto pela prática desportiva. Neste sentido, solicitei aos 

alunos que elaborassem, para esta aula, aviões de papel e a adesão foi 

total. O exercício revelou-se bastante motivante e desafiador, sendo que 

no final os alunos pediram a repetição do mesmo» (Reflexão aula 22).  

Na minha turma incuti a noção de que a disciplina pode ser considerada 

como um valor, uma qualidade humana imprescindível à convivência e 

fundamental para as boas relações interpessoais. A disciplina não deve chegar 

ao aluno como uma ordem, um castigo que advém da pessoa que possui mais 

“poder”, mas deve ser o resultado de uma negociação e reflexão em grupo. As 

estratégias que adotei foram simples e claras, sendo que foram cumpridas por 

todos sem qualquer tipo de dúvida, estando esta situação descrita no excerto 

do DB: 

«A criação e implementação de regras ou rotinas de funcionamento 

tornam-se fundamentais para um bom clima de aprendizagem. (…) esta 

aula permitiu perceber que a implementação das rotinas têm dado 

resultado, por exemplo, a tarefa de construção das estações foi da 

inteira responsabilidade dos alunos. Estes desempenharam tudo o que 

era solicitado, após isso ocuparam os lugares estabelecidos 

anteriormente» (Reflexão aulas 26 e 27).  
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É também exemplo a regra dos três segundos, para que os alunos se 

reunissem rapidamente junto do local pretendido, com indicação de que o 

material didático não poderia ser usado naquele determinado momento.  

Posto isto, a conjugação da criação de rotinas e de situações de 

aprendizagem é fundamental para a prevenção da indisciplina, todavia, a 

seleção dessas tarefas exige um planeamento criterioso. Assim sendo, e como 

refere Rink (1993) a criação de desenhos ambientais favoráveis é um 

instrumento precioso para o ensino. 

 

2.2.2 - Os desafios do planeamento 

Conceber um desenho ambiental favorável à aprendizagem implica que 

se analisem, compreendam e interpretem todos os requisitos indispensáveis 

para uma prática equilibrada e que coloque o aluno no centro de todo o 

processo. Os discentes são o elemento-chave de todo o ensino e a formação 

multidimensional deve, portanto, exponenciar as suas potencialidades, tendo 

por base um planeamento eficaz.   

O planeamento deve ser entendido, conforme explica Bento (2003), 

como elo de ligação entre as pretensões, imanentes do sistema educativo e 

dos programas das respetivas disciplinas, e a sua aplicação no contexto real de 

ensino. Dadas as suas características globais, não podendo contemplar cada 

turma nas suas previsões, torna-se fundamental ligar o “programaticamente 

necessário e exigido” com o “subjetivamente possível”, de modo a que as 

exigências estejam em consonância com o programa e fomentem o 

desenvolvimento dos alunos.  

O mesmo autor define o planeamento como a componente mental ou 

ideal de uma atividade prática, constituindo uma ação de modelação e de 

antecipação da realização do ensino. Para que exista uma apropriação de 

conhecimentos e capacidades por parte de todos os alunos, é necessário um 

processo ativo de ajustamento da matéria de ensino. Portanto, o professor 

deve procurar uma coordenação concreta e essencial entre objetivo, matéria e 

método, tendo em conta as diretrizes dos programas. 
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 Com esta perceção, é de sublinhar que antes da realização a fase de 

planeamento pressupõe a elaboração de documentos orientadores do ensino a 

três níveis, nomeadamente: o planeamento anual, a construção do Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) para cada modalidade e os planos de aula.  

 O plano anual é um documento de caráter global, sem grandes detalhes 

de atuação ao longo do ano letivo, que procura situar e concretizar o programa 

de ensino no local e nas pessoas envolvidas, sintetizando os objetivos 

enunciados no programa para cada ano. Constitui-se como o primeiro passo na 

preparação do ensino, traduzindo essencialmente uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento e organização do ensino no 

decurso de um ano letivo. Contudo, está sujeito a alterações fruto de algumas 

contingências que vão surgindo no percurso, como é exemplo:  

«Na reunião de conselho de turma fui informada da realização de uma 

visita de estudo no dia 14.02 e por esse motivo foi necessário alterar o 

planeamento anual» (Modulo 4 do MEC Anual).  

A construção do MEC proposto por Vickers (1990) funcionou como guia 

para o meu trabalho ao longo do ano e em cada aula, permitindo-me organizar e 

sistematizar os aspetos relativos a cada modalidade de uma forma coerente e 

de fácil compreensão. Assim, e conforme explanado no MEC da modalidade de 

badminton: 

«Pretende-se com este documento facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem através da criação de um conjunto de orientações 

sustentadas e tendo em conta a especificidade dos alunos para o qual 

se dirige: turma 9ºB da Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira» 

(MEC de badminton).  

A referida autora, Vickers (1990), organiza a metodologia de ensino 

segundo três procedimentos fundamentais: análise, tomada de decisão e 

aplicação. Neste sentido, o professor analisa as diferentes componentes, 

nomeadamente a matéria de ensino, as características do envolvimento e dos 

alunos. De seguida, é necessário tomar decisões em relação à extensão e 

sequência da matéria, aos objetivos, critérios de avaliação e progressões 
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pedagógicas. A última fase, a aplicação, fundamenta-se em todo o processo 

anterior e consiste na sua implementação em contexto real. No entanto, importa 

referir que ao longo do ano a existência de constrangimentos pode obrigar a 

reajustes no sentido de adaptar melhor o processo às necessidades dos alunos. 

O plano de aula (Anexo II) constitui-se como o elo final da cadeia de 

planeamento do ensino pelo professor. Os meus planos de aula foram divididos 

em três partes: a primeira é relativa à ativação geral; a segunda está 

relacionada com a parte fundamental onde são exercitados os conteúdos da 

aula; a última parte é referente ao retorno à calma, constituindo um instrumento 

pormenorizado da ação concreta do professor e dos alunos, na aula. É, 

também, um documento flexível, com capacidade para ser alterado mediante as 

necessidades e dificuldades dos alunos, sendo exemplo o sucedido nas aulas 4, 

5 e 38: 

«… esta aula constituiu um bom exemplo de adaptação do plano às 

circunstâncias. Tive que decidir o que fazer naquele momento de acordo 

com o que estava a acontecer. Os alunos não estavam a conseguir 

alcançar os objetivos do exercício e por isso foi necessário proceder à 

alteração do exercício. (…) É esta capacidade de adaptação que terei de 

desenvolver ao longo do Estágio.» (Reflexão aulas 4 e 5). 

«… após a lecionação da aula de 45 minutos, pude concluir que o 

planeamento desta unidade didática tem de ser reajustado. Esta 

consequência resulta do facto de os alunos apresentarem dificuldades 

na pega da raquete e na colocação desta para os diferentes batimentos. 

Bem como, da ausência de uma posição base que lhes permita efetuar 

os batimentos de forma eficiente» (Reflexão aula 38).  

Este processo de planeamento é efetuado ao longo do ano e vai 

sofrendo pequenas alterações tendo em consideração diversos fatores, alheios 

à nossa ação, como referido no seguinte excerto do DB: 

«Hoje, cheguei à escola por volta das 12h, e deparei-me com um cenário 

que não estava à espera, o espaço que iria utilizar para lecionar não 

estava disponível, pois encontrava-se a ser inspecionado. Deste modo, 



48 

tive de lecionar na nave central e reformular o plano anteriormente 

elaborado» (Reflexão aula 19). 

«(…) planeei realizar a avaliação diagnóstica e a introdução de 

conteúdos da modalidade de ginástica de solo. Contudo, cheguei à 

escola e a funcionária do pavilhão informou-me de que não havia água e 

por isso não era possível lecionar aula prática» (Reflexão aulas 42 e 43). 

No entanto, todos estes constrangimentos diferem de um planeamento 

improvisado. O ensino não ocorre por acaso, e não é de todo coerente e eficaz 

estar constantemente a alterar o que planeamos, de forma a ajustar às 

necessidades imediatas da prática. Este comportamento é revelador de um 

planeamento errado que coloca em causa o processo de ensino-aprendizagem, 

estando fundamentado pela reflexão seguinte: 

«Posso assim concluir, que é o ato de planear que torna o ensino uma 

atividade intencional. Ou seja, os resultados do ensino deverão surgir 

como consequência de uma intenção refletida, e não fruto do acaso. O 

planeamento constitui assim a base de todo o processo de ensino-

aprendizagem» (Reflexão aula 38).  

2.2.3 - O Controlo Ativo da prática  

O controlo ativo da prática foi uma das minhas vitórias no Estágio, uma 

vez que, no início, a minha postura e intervenção na aula era quase 

exclusivamente a de gestora das situações de aprendizagem, do espaço e do 

material, em que o contacto com os alunos era muito individualizado mas com 

pouca proximidade. A minha preocupação centrava-se no controlo dos 

comportamentos dos alunos, mantendo-os quase sempre no meu campo de 

visão, com deslocamentos pela periferia, para que pudesse intervir caso 

surgisse algum comportamento inapropriado, entendendo assim que estaria a 

ter um controlo ativo da prática. Este comportamento que adotei levou a que 

fosse criado “um muro” entre mim e os alunos, como descrito no momento de 

reflexão das aulas 45 e 46: 



49 

«No final da aula, o professor cooperante transmitiu-me que ainda 

cometo o erro de não me aproximar mais vezes dos alunos criando, 

como ele refere, “um muro” entre mim e eles. Esta é, sem dúvida, uma 

das lacunas que tentarei emendar nas próximas aulas. Neste aspeto 

sinto grande responsabilidade em derrubar este “muro” para poder 

orientar da melhor forma o processo de aprendizagem, pois os alunos 

gostam de sentir a presença do professor. Eles reconhecem o trabalho 

do professor quando este constrói o seu caminho de aprendizagem de 

uma forma ancorada e segura. Não poderei descurar deste 

acompanhamento pessoal, para que o processo de ensino-

aprendizagem e todas as minhas intensões a ele agregadas não caiam 

no fracasso» (Reflexão aulas 45 e 46).  

Ao longo do tempo, com a tomada de consciência que o controlo ativo 

da prática não era como idealizava, comecei a preocupar-me em derrubar este 

“muro”. Esta problemática levantada no DB da componente letiva, foi a base 

para o tema que apresentei, sob a forma de poster (conforme Figura 12), no 5º 

Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto, tendo como título 

“O controlo ativo do professor enquanto instrumento potenciador de um bom 

clima de aprendizagem: uma autoanálise de uma estudante-estagiária de 

Educação Física.” (Anexos III e IV) 

A realização de uma autoanálise dos conteúdos presentes no DB das 

aulas materializou-se numa observação acerca da reflexão na ação, resultando 

nas seguintes evidências: a) O controlo ativo, 

contrariamente ao meu entendimento inicial, 

ultrapassa largamente o manter a turma no campo 

de visão; b) O professor tem que se fazer sentir na 

aula, comunicando com os alunos de forma 

estruturada, regular e consistente demonstrando 

atenção constante à prática; c) O reforço positivo 

revelou ser um fator decisivo na criação de um 

bom clima de aprendizagem e, consequentemente, 

de mais e melhor aprendizagem. Estas conclusões 

Figura 12 - 5º Encontro de 
Investigação Jovem da 
Universidade do Porto 
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são explanadas conforme o descrito no seguinte excerto do DB:  

«No que diz respeito à minha prestação nesta aula, consegui 

permanecer junto dos alunos após a instrução ou feedback, no sentido 

de verificar se estavam a tentar cumprir o solicitado. Ao longo do 

exercício mantive a afetividade positiva, e procurei estar constantemente 

a emitir feedback aos alunos» (Reflexão aulas 61 e 62). 

Em síntese, ficou evidente que é necessário manter um controlo ativo da 

prática em todas as suas componentes, recorrendo à visão, aos 

deslocamentos, à proximidade física e à atenção constante à prática. O modo 

de estabelecer este controlo deve contribuir para a criação de um clima 

consistente e de encorajamento que promova a aprendizagem. Neste sentido, 

o professor deverá estimular a resposta desejada nos alunos através da 

criação de ambientes favoráveis ao seu aparecimento.  

 

2.2.4 - Comunicação: Uma questão de competência  

Apesar de ter um bom controlo da turma e conseguir criar ambientes 

favoráveis à aprendizagem, as minhas intervenções nem sempre foram as 

mais pertinentes. Uma das dimensões que tentei melhorar, mas na qual ainda 

tenho algumas dificuldades, foi o discurso, como referido nas seguintes 

transcrições do DB: 

«A organização da turma foi mais demorada do que tinha previsto pois 

não fui explícita na minha instrução» (Reflexão aulas 10 e 11).  

«Considero que para as próximas aulas terei de melhorar a qualidade de 

informação fornecida, no sentido de organizar melhor o discurso, para 

que possa ser facilmente entendível pelos alunos» (Reflexão aula 28).  

Os excertos da reflexão das aulas acima mencionados são um bom 

exemplo da dificuldade sentida com o discurso. Esta situação alertou-me para 

a importância da comunicação no processo ensino-aprendizagem, uma vez 

que, segundo advogam Mesquita e Rosado (2009, p.70) “é inquestionável o 

papel exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-
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aprendizagem qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem.”  

Mesmo que se possua domínio do conteúdo, se não se for capaz de 

selecionar a informação pretendida, a eficácia da instrução ou feedback acaba 

por se perder. “ É facilmente reconhecível, neste contexto, a possibilidade de 

existirem perdas significativas de informação ao nível da atenção, retenção e 

compreensão da informação transmitida pelo professor ou treinador.” (Mesquita 

e Rosado, 2009, p. 71)    

Por conseguinte, para além do conhecimento do conteúdo é 

indispensável que, enquanto professora, seja capaz de transformar esses 

conhecimentos em informação acessível aos alunos. Assim expus o que 

pretendia realizar, após uma investigação sobre o assunto, na reflexão das 

aulas 28 e 29: 

«A minha comunicação deve ser diferente e Rink (1993) avança com as 

seguintes propostas para o desenvolvimento da comunicação nas 

tarefas de apresentação: orientação da aprendizagem (o que fazer, 

como fazer e porque fazer); apresentação da matéria segundo uma 

sequência lógica; exemplificar execuções corretas e incorretas; 

personalizar a apresentação da tarefa (utilizar nomes de estudantes ou 

partilhar experiências pessoas do professor ou de alunos); reforço dos 

aspetos mais difíceis de perceber; potenciar a transferência de 

aprendizagem (relações com aprendizagens anteriores); verificar o 

entendimento dos alunos (questionamento); apresentação dinâmica das 

tarefas (evitar discursos monocórdicos).  

Nesta perspetiva, e com base nas indicações de Rink, para as tarefas 

de instrução defini que o meu discurso deverá estar orientado pelos 

seguintes parâmetros, que considero fundamentais: o objetivo primordial 

do exercício; as componentes críticas para a sua execução; a 

demonstração; a organização da situação de aprendizagem e o número 

de intervenientes; e a verificação da compreensão por parte dos alunos» 

(Reflexão aulas 28 e 29).  
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O plano de ação, referido no excerto anterior, foi sendo aplicado, 

contudo reconheci que ainda necessitava de estudar antecipadamente o que 

tinha de comunicar os alunos, para que o pudesse fazer através de um 

discurso fluente e interiorizado.  

Na comunicação do professor existe outro fator de elevada importância, 

que é o timing de intervenção. É tão indispensável a seleção da informação e 

sua forma de transmissão como o momento em que ela ocorre. Menciono 

particularmente o contexto da transmissão de um feedback, em que o timing 

acaba por não ser o adequado devido à falta de conhecimento do conteúdo e, 

por consequência, a identificação do erro. Como referem Mesquita e Rosado 

(2009, p. 83) uma das maiores lacunas na qualificação do feedback está na 

dificuldade que os professores sentem para diagnosticar as insuficiências dos 

alunos, não raramente derivada da falta de conhecimento e domínio da matéria 

de ensino. Assim, o feedback é resultado “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.” (Mesquita e Rosado, 2009, p. 84)    

No sentido de otimizar quer a minha capacidade de apresentação das 

tarefas, quer a emissão de feedbacks, na última observação formal da 

professora orientadora foi solicitado ao núcleo que efetuasse a gravação e 

filmagem da aula para posterior análise.  

A transcrição da filmagem da apresentação das tarefas de ensino-

aprendizagem permitiu verificar que cometi alguns dos erros que mencionei 

anteriormente. O discurso não era claro apesar de ser sucinto e ser organizado 

segundo uma sequência lógica (objetivo/exercício/organização). Empregava 

frequentemente expressões como o “ok”, “certo”, algo que não deve ser 

utilizado com muita frequência, sendo exemplo o seguinte excerto: 

«O objetivo é manter a bola o maior tempo possível no ar. Ok? Para isso 

têm de se mexer. Certo?» (apresentação da tarefa no 1x1 na 

modalidade de voleibol)  
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Uma qualidade que considero apresentar na minha instrução é o uso do 

questionamento. Segundo Vacca (2006), citado por Mesquita e Rosado (2009, 

p. 101) “a sua utilização permite, entre outros aspetos, verificar o grau de 

conhecimento que os alunos têm da informação transmitida, desenvolver a 

capacidade de reflexão, solicitar a participação, realizar o controlo de aspetos 

de carater organizativo, aumentar a frequência de interações entre o professor 

e o aluno, melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e a disciplina 

(…)”. Assim, o uso do questionamento possibilitou compreender o que os 

alunos sabiam da matéria, como exposto no excerto seguinte: 

«O que é que vocês têm de fazer, dois de um lado e um do outro, quem 

está deste lado serve, certo. O outro (aluno responde: recebe em 

manchete para a rede), mas antes disso tens de dizer o quê? (aluno 

responde: minha) minha muito bem. Depois recebo e envio a bola para 

onde? (aluno responde: para a rede). Quem não recebe vai para onde? 

Quem não recebe vai para onde? Para perto da rede para fazer o passe 

paralelo a quê? (aluno responde: à rede)» (apresentação da tarefa na 

modalidade de voleibol).  

Relativamente aos feedbacks pedagógicos (Anexo V) os que estiveram 

mais presentes, quanto ao objetivo, foram os prescritivos (informa sobre a 

forma como deverá ou deveria ter executado) e os interrogativos (questiona o 

aluno acerca da execução) e, quanto à direção, foram os individuais (reação do 

professor à prestação do aluno) e de grupo (reação do professor à prestação 

de um grupo de alunos). 

 Estes dados permitiram-me inferir que a intervenção não foi meramente 

de carater apreciativo (positivo ou negativo), mas com informação específica. 

Segundo os autores que vêm sendo referidos neste tema, “não basta dizer aos 

alunos ou atletas se a sua execução é ou não correta, é necessário especificar 

depois o que é considerado correto ou incorreto e o que fazer, de seguida, para 

melhorar.” O uso dos feedbacks interrogativos ajuda no processo de 

apropriação do conhecimento de forma mais duradoura, uma vez que os 

alunos são chamados a serem intervenientes ativos.  
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 De referir ainda que na maioria dos feedbacks emitidos salientei o que 

os alunos estavam a executar bem e posteriormente informava sobre o que 

fizeram e o que deveriam fazer para melhorar, sempre com o intuito de criar um 

ambiente de aprendizagem positivo.  

 Com o objetivo de compreender melhor as nossas potencialidades e 

dificuldades na comunicação durante o processo de ensino-aprendizagem, 

revela-se importante analisar detalhadamente toda a informação fornecida 

durante uma aula. De entre os diversos componentes possíveis de observar, 

identifiquei alguns aspetos importantes, nomeadamente: a organização do 

discurso na instrução, como referido anteriormente; a pertinência dos 

feedbacks em congruência com os objetivos comportamentais que queremos 

observar no aluno; a movimentação do professor pelo espaço; a organização 

do material nas situações de aprendizagem; assim como o local e disposição 

dos alunos no momento da instrução. Neste cenário, os meios audiovisuais 

possibilitam rever a ação do professor e dos alunos na aula, permitindo 

identificar melhorias na sua prestação. 

 

2.2.5 - A complexidade da avaliação  

Para planear com objetividade e assertividade é indispensável efetuar a 

avaliação da prestação dos alunos. Assim, é pertinente que, após a análise dos 

resultados obtidos, o professor seja capaz de reajustar os objetivos, bem como 

as estratégias e metodologias de ensino. Isto, com o claro objetivo de ter um 

tempo de empenhamento motor e um tempo potencial de aprendizagem 

elevado, contribuindo para a exercitação e aquisição dos conteúdos propostos 

para as aulas.  

Neste contexto, a avaliação surge como uma ferramenta relevante na 

conceção do ensino, pois é uma ação contínua e funciona como elemento 

regulador que acompanha todo o processo, nomeadamente antes (avaliação 

diagnóstica), durante (avaliação formativa) e após a sua realização (avaliação 

sumativa).   

A avaliação diagnóstica é o primeiro momento. O docente serve-se dela 

para averiguar e registar em que nível de aprendizagem se encontra a turma e 
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o aluno numa determinada matéria. É a partir desta avaliação que se faz todo o 

trabalho de planeamento das aulas e, com base nos seus resultados, podemos 

ter uma ideia concreta acerca das capacidades da turma, onde residem as 

suas dificuldades e potencialidades.  

A avaliação formativa está presente durante todo o processo. Podemos 

dizer que se trata de uma contínua recolha de dados sobre a prestação dos 

alunos que vai auxiliar na regulação de todo o planeamento. Esta recolha 

mostra claramente o estado de evolução na aprendizagem dos alunos e indica 

a necessidade de modificar, se necessário, as estratégias inicialmente 

definidas. 

A avaliação sumativa é o momento mais formal de avaliação e é 

realizada no final da unidade didática (UD). Esta fornece dados relativos ao 

processo de aprendizagem e respetiva evolução dos alunos, demonstrando 

ainda se foram capazes de alcançar os objetivos propostos. 

No que diz respeito à avaliação, na Escola Secundária I3 de Paços de 

Ferreira, a área disciplinar de EF estabelece uma divisão dos critérios de 

avaliação para o 3º ciclo em dois grandes grupos: Conhecimentos e 

Competências (70%) e Atitudes e Valores (30%). Relativamente ao primeiro, 

este divide-se em Domínio Cognitivo (10%) e Domínio Psicomotor (60%). No 

que respeita às Atitudes e Valores há que salientar que neste ciclo a sua 

percentagem de importância é superior à do secundário, visto que os alunos se 

encontram num período de desenvolvimento essencial para a aquisição de 

valores como responsabilidade, empenho e autonomia. Outro dado relevante 

prende-se com o facto dos alunos com atestado médico impeditivo da prática 

de EF, serem avaliados em 70% no domínio cognitivo e 30% nas Atitudes e 

Valores. É ainda dever do professor desta disciplina avaliar pela correta 

aplicação dos conhecimentos em Língua Portuguesa nos trabalhos escritos e 

orais. Por conseguinte, e conforme o disposto na reflexão das aulas 33 e 34, 

importa referir que: 

«(…) a avaliação assume um papel essencial no processo ensino-

aprendizagem porque permite mostrar a evolução do aluno ao longo do 

tempo. Permite também constatar as principais dificuldades e isso dá ao 
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professor a possibilidade de perceber o que tem que modificar na sua 

ação pedagógica, para que esta decorra no sentido de uma maior 

eficácia e eficiência no ensino» (Reflexão aulas 33 e 34). 

O processo de avaliação não foi de fácil entendimento e resolução, uma 

vez que as minhas grelhas de avaliação possuíam imensa informação e 

parâmetros para avaliar. Para além de dificultar a avaliação, estas grelhas 

impediam-me de conseguir estar atenta aos outros aspetos presentes na aula, 

como a organização e dinamização. Um bom exemplo do que acabo de referir 

é a reflexão das aulas 7 e 8:  

«Relativamente à avaliação diagnóstica, devo confessar, não foi fácil 

pois existiam variáveis que teriam de ser controladas. Em primeiro lugar 

o controlo da turma. Em segundo, para cada aluno tinha de avaliar a sua 

relação com bola, organização defensiva e ofensiva com todas as 

componentes de cada um dos conteúdos. Em terceiro, estava com 

dúvidas se deveria intervir nos jogos isto porque as meninas não 

estavam a participar com regularidade. A conjugação destes fatores 

estava a dificultar a tarefa de avaliar objetivamente os alunos. 

(…) tentei observar o maior número de conteúdos por cada aluno, mas 

não consegui observar todos. Julgo que, quando tiver mais experiência a 

avaliação será mais completa» (Reflexão aulas 7 e 8). 

No sentido de diminuir as dificuldades enunciadas anteriormente entendi 

atuar segundo uma lógica sequencial. Deste modo, efetuei um estudo 

aprofundado da matéria de ensino para assim poder escolher os 

comportamentos e respetivas componentes críticas que iria observar, 

objetivando a avaliação, como o relatado no seguinte excerto: 

«(…) considero que o professor será tanto mais justo e correto com os 

alunos, quanto mais pormenorizadamente planear e objetivar a sua 

avaliação, explicitando claramente o que pretende que seja 

demonstrado. Face a estas conceções elaborei uma grelha de avaliação 

simples e objetiva, onde os alunos serão chamados a expressar as 
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habilidades abordadas nas aulas, num contexto semelhante à 

envolvência habitual da aprendizagem» (Reflexão aula 19). 

Ao longo do ano a capacidade de realizar uma tarefa específica e 

controlar as restantes variáveis foi evoluindo progressivamente. Recolher 

dados durante as aulas possibilitou-me acompanhar com maior proximidade a 

evolução dos alunos, também a emissão frequente de feedbacks, me permitiu 

chegar à avaliação sumativa das modalidades e cumprir a tarefa com mais 

eficácia comparativamente com as avaliações iniciais. Este facto é evidenciado 

pelo seguinte momento de reflexão:  

«Fazendo alusão à minha prestação, considero que a avaliação já não 

foi tão complicada como no início do período passado. Consegui gerir o 

tempo da aula com eficácia pois cumpri o tempo determinado e emiti 

feedbacks pois, como a professora orientadora referiu num encontro 

pedagógico, numa aula de avaliação “os alunos têm de aprender”. 

Tendo em conta o relatado a minha transmissão de informação foi no 

sentido de ajudar a melhorar o desempenho dos alunos 

independentemente de ser uma aula de avaliação» (Reflexão aula 63). 

Outro assunto que decorre desta temática é a consciencialização da 

diferença entre a avaliação e a classificação. Na avaliação diagnóstica (Anexo 

VI) atribuímos a cada conteúdo um nível (introdutório, elementar e avançado) e 

na confluência de todos resulta um nível geral do aluno e da turma para aquela 

modalidade. No que concerne à avaliação sumativa (Anexo VII) temos de 

atribuir uma classificação (de um a cinco valores), resultado da prestação dos 

alunos de acordo com os comportamentos que pretendemos observar. 

Contudo, surgiram algumas dúvidas, como se pode verificar na reflexão da aula 

47:  

«Hoje a aula tinha como objetivo atribuir uma classificação ao 

desempenho dos alunos na Unidade Didática de badminton. No meu 

entender a avaliação é, e será sempre a função mais complicada do 

professor.  
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Neste processo, a subjetividade invade a cabeça do professor, sem 

permissão, mesmo que este tente ser o mais objetivo e criterioso 

possível. A nota do aluno, como aponta Pacheco (1998, p. 114), “(…) é o 

resultado da relatividade de um juízo que é delimitado tanto por fatores 

de ordem pessoal, psicológica e social como por fatores curriculares» 

(Reflexão aula 47). 

Assim, através de um processo de avaliação objetivo, coerente e claro, 

requerendo grande reflexão, o professor é capaz de atribuir uma nota justa e 

imparcial, tendo sempre em atenção os critérios determinados. 

Outra estratégia ao nível da avaliação que adotei, já no segundo 

período, esteve relacionada com o objetivo de responsabilização e 

consciencialização dos alunos pelas suas aprendizagens, através da utilização 

de uma ficha de autoavaliação simples. Esta situação foi exposta nas seguintes 

reflexões: 

«elaborei uma ficha de autoavaliação que terão de preencher no final da 

UD, assim como nas restantes modalidades que irei lecionar. Para que 

no final do período possa comparar o que eles escrevem na 

autoavaliação final e nas intermédias» (Reflexão aula 44). 

«A necessidade de realizar a autoavaliação de cada modalidade surgiu 

porque no primeiro período alguns alunos colocaram a classificação 

segundo a última modalidade lecionada, não considerando as restantes. 

Esta estratégia permitiu constatar que a maioria dos alunos considera 

sempre que cumpre os objetivos propostos em todas as modalidades e 

isso foi transversal às autoavaliações efetuadas. Outro aspeto curioso 

que verifiquei nas fichas foi o facto de os alunos considerarem em cada 

parâmetro avaliação superior do que depois classificam como global da 

prestação. Por exemplo um aluno considera que tem nível 4 em todos os 

parâmetros mas na classificação final coloca nível 3. Isto, no meu 

entender, demonstra que preenchem a ficha por mera formalidade e não 

refletem sobre a sua prestação.  
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A utilização das autoavaliações intermédias não provocou qualquer 

alteração na autoavaliação final, pelo que considero ser mais benéfico 

escolher dois alunos aleatoriamente em cada aula e informá-los da sua 

prestação. Deste modo, no final de cada aula dois alunos vão ter um 

feedback do seu desempenho. No entanto, os alunos não sabem quem 

será apreciado o que pode provocar maior empenho. Com isto pretendo 

que tenham consciência do que realmente efetuam nas aulas para que, 

no momento da autoavaliação possam ser coerentes com o que 

cumpriram» (Reflexão aula 69).  

Uma vez que a autoavaliação não resultou, no 3º período decidi aplicar o 

método acima citado. Esta tarefa foi fortalecida pelo facto da organização das 

aulas seguir o Modelo de Educação Desportiva (MED) que, de entre os vários 

parâmetros apreciados, o trabalho estatístico foi avaliado, como narrado no 

excerto seguinte do DB: 

«O aluno, por seu turno, efetuou trabalho estatístico sobre a técnica de 

passe do aluno (X), sendo o objetivo verificar o número de ocorrências 

corretas e erradas na execução do passe nos seguintes parâmetros: 

colocar-se debaixo da bola antes de a contactar, contactar a bola com os 

dedos “triangulo” e conseguir enviar a bola por cima da rede. No final da 

aula o aluno informou o colega sobre o seu desempenho. O aluno 

questionado sobre a importância deste trabalho estatístico revelou “que 

fixe! É como no futebol profissional, é bom para saber quantas vezes 

consigo fazer bem e mal, assim posso melhorar”» (Reflexão aula 79). 

No final do referido período, ao comparar as autoavaliações com a 

avaliação final verifiquei que esta estratégia foi bem-sucedida uma vez que dos 

24 alunos presentes só quatro é que não apresentaram uma avaliação 

adequada do seu desempenho.  
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2.2.6 - A batalha da Aprendizagem  

2.2.6.1 - O Ensino Eficaz 

A investigação acerca da eficácia do ensino vem, ao longo dos anos, 

insistindo em diversos enfoques. Segundo Graça (2001, pp.104-113), numa 

primeira fase entendia-se que a eficácia do ensino se devia exclusivamente às 

características e personalidade do professor.  

Contudo, as correntes de investigação foram-se alterando e as 

conceções de ensino têm vindo a evoluir ao longo dos tempos. No entanto, 

persiste o âmago do ensino “que tem que ver primordialmente com o ajudar 

alguém a aprender algo tido como valioso para a sua formação, para o seu 

desenvolvimento pessoal, para ampliar as suas possibilidades de compreensão 

e de intervenção no mundo.” (Mesquita e Graça, 2009, p. 40) 

O ajudar alguém só pode ser concretizado com a envolvência dos 

sujeitos em questão, nomeadamente o professor e o aluno. Esta interação não 

é linear nem de fácil conceção uma vez que existem variáveis que influenciam 

a atividade, como por exemplo, as características dos alunos, material 

disponível, experiências anteriores, os conteúdos de ensino, bem como os 

métodos. Depreende-se que a interação pedagógica dentro da sala de aula 

entre professor e aluno é fundamental para um ensino que conduza à 

aprendizagem.  

Baseando no que mencionam os autores referidos anteriormente, os 

professores mais eficazes são os que assumem o ensino como promotor de 

aprendizagem, acreditando que os alunos aprendem, e assumindo que a sua 

grande responsabilidade é ajudá-los a aprender. Este pensamento esteve 

sempre presente na minha atuação, como se pode verificar de seguida:   

« o processo de ensino-aprendizagem exige do professor a criação de 

sinergias com os alunos na procura de uma dinâmica de aula que 

promova aprendizagens significativas e, consequentemente, os alunos 

são chamados a serem intervenientes ativos na sua aprendizagem.  
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Na realidade, professor deve funcionar como o treinador numa equipa de 

futebol. Ele coordena e orienta a equipa, motivando os jogadores e 

fazendo uma distribuição equilibrada do jogo, mas no fim quem marca 

sempre golo é o aluno» (Reflexão aula 41).  

É importante mencionar que para “marcar golo” os alunos têm de ser 

sujeitos a tarefas de aprendizagem adequadas, permanecendo o tempo 

suficiente para aprenderem. O tempo emerge como uma das condições 

essenciais à aprendizagem. De facto, e de acordo com Mesquita e Graça 

(2009, p.41) aprende mais quem dedica mais tempo a uma exercitação de 

qualidade. Por conseguinte, “a acumulação de tempo ou oportunidades de 

execução por si só não é suficiente” (Mesquita e Graça, 2009, p. 42). Deste 

modo, o número de tentativas que os alunos dispõem e o seu nível de 

dificuldade estão correlacionados, bem como o tempo que se empenham na 

exercitação de uma habilidade. Neste entendimento, e como exposto no 

excerto do DB:  

«o tempo de empenhamento motor é um aspeto bastante importante 

relacionado com aprendizagem dos alunos. Mas este tempo não vai 

contribuir de uma forma correta para a aprendizagem se não trouxer 

uma elevada percentagem de sucesso, com exercícios e grau de 

dificuldade correto» (Reflexão aula 44).  

A procura de um empenhamento motor elevado, em virtude da 

importância que lhe é reconhecida para a qualidade do ensino, foi uma 

preocupação constante ao longo do EP. O alcance de elevadas taxas de 

empenhamento motor foi um dos objetivos que estiveram sempre presentes e é 

ilustrado nos momentos de reflexão subsequentes.  

«Para a introdução e exercitação dos conteúdos seguintes optei por 

colocar uma só situação e ir introduzindo variantes. Desta forma perderia 

menos tempo nas transições e os alunos teriam mais tempo potencial de 

aprendizagem» (Reflexão aulas 10 e 11).  

«(…) para ensinar os conteúdos referentes à modalidade de 

basquetebol, utilizei a mesma estrutura nos dois exercícios para não 
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perder tempo na organização. Assim realizavam um exercício com os 

objetivos pretendidos e a seguir bastava instruir sobre os seguintes e os 

alunos já tinham conhecimento da sua estrutura. Foi uma boa estratégia 

dado que os alunos usufruíram de mais tempo de empenhamento 

motor» (Reflexão aulas 31 e 32).  

«As duas restantes estações continham rolamento à frente engrupado 

mais elementos de ligação e rolamento à retaguarda engrupado mais 

elementos de ligação, respetivamente. Ao colocar duas habilidades 

motoras de diferente dificuldade, o objetivo foi possibilitar mais tempo de 

empenhamento motor uma vez que nos rolamentos só pode estar um 

aluno em prática e os restantes em espera. Por conseguinte, colocando 

outra habilidade é possível estarem todos em empenhamento motor, 

visto que são grupos de 6 e 7 alunos» (Reflexão aula nº56).  

O conteúdo das reflexões anteriores revela, na minha perspetiva, 

preocupações fundamentais relativas à intervenção do professor, com vista a 

alcançar um ensino eficaz. Permanece uma dúvida quanto ao ensino eficaz e 

que é referente à criação e tipologia dos grupos de trabalho, uma vez que esta 

pode estar diretamente relacionada com o rendimento e produtividade no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2.6.2 - O ensino em grupos de trabalho homogéneos ou 

heterogéneos 

Na reflexão das aulas 36 e 37, do DB referente à componente letiva, 

emergiu uma questão relativa ao rendimento e à tipologia dos grupos de 

trabalho:  

«Considero que não é novidade dizer que uma criação eficaz e 

inteligente dos grupos de trabalho está relacionada diretamente com o 

rendimento e produtividade no processo de aprendizagem. No entanto, a 

questão coloca-se em como a realizar. Será que deverão ser criados 

grupos homogéneos ou heterogéneos?» (Reflexão aulas 36 e 37). 
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Posto isto, e face a diversos fatores, tal como a modalidade e 

características dos alunos, procurei ao longo do ano letivo adequar o processo 

pedagógico, criando diferentes tipos de grupos de trabalho. No início do ano, 

em que lecionei a modalidade de atletismo, optei por utilizar grupos de 

trabalhos heterogéneos, como declarado na análise da avaliação diagnóstica 

da referida modalidade:  

«(…)tendo em conta o nível de cada aluno, serão definidos grupos de 

trabalho (equipas), heterogéneos no seu núcleo mas homogéneos entre 

si. Isto significa que, dentro de uma mesma equipa existirão alunos com 

diferentes níveis de desempenho (heterogeneidade do grupo), mas que 

no seu conjunto formarão uma equipa com nível de desempenho 

semelhante às restantes (homogeneidade entre as equipas). Durante as 

aulas, o objetivo será aplicar exercícios que proporcionem vivências 

intra-grupais (dentro da mesma equipa), onde os alunos mais 

desenvolvidos terão a responsabilidade de auxiliar os menos 

desenvolvidos (estimular a cooperação), e experiências intergrupais, 

onde cada aluno terá a possibilidade de contactar com alunos de outras 

equipas que se encontram no mesmo nível de desenvolvimento 

(estimular a competição)» (Módulo 3 do MEC de atletismo). 

Esta decisão baseou-se no facto dos alunos terem revelado na ficha de 

caracterização de turma que a modalidade menos apreciada era o atletismo. 

Assim, o trabalho efetuado em grupos heterogéneos procurou combater a 

desmotivação e simultaneamente a aquisição das habilidades motoras e de 

conceitos psicossociais, como o respeito e a cooperação com os colegas 

ajudando a superar as dificuldades e responsabilizando-os pela aprendizagem. 

Este facto é suportado pelos seguintes momentos de reflexão: 

«Neste exercício considero importante realçar o espírito de grupo que 

existiu nas equipas. Os alunos apoiavam os seus colegas com mais 

dificuldades, seguindo o ritmo destes» (Reflexão aula 15). 

«(…) cumpri os objetivos propostos para a aula e considero que o facto 

de existir competição motivou os alunos. É um aspeto importante porque 

na ficha de caracterização do aluno, preenchida no início do ano, a 
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disciplina que apresentava menor percentagem de motivação e interesse 

era o atletismo» (Reflexão aula 25).    

«(…) os alunos realizaram um determinado percurso com o intuito de 

treinar a resistência aeróbia. Sendo possível verificar, como em aulas 

anteriores, que o espirito de equipa se tem desenvolvido na turma. Os 

alunos com mais dificuldades eram incentivados pelos colegas para 

nunca pararem e manterem o ritmo» (Reflexão aulas 31 e 32).  

A importância da criação de grupos heterogéneos associa-se 

particularmente a um trabalho de grupo onde reine a cooperação e interajuda 

com vista a alcançar um objetivo comum. Esta estratégia revelou-se eficaz pois 

os objetivos referentes às habilidades motoras, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais foram atingidos, alterando também a motivação e interesse dos 

alunos pela modalidade.  

Apesar desta experiência positiva optei por lecionar com grupos 

homogéneos em algumas modalidades, nomeadamente o futebol, andebol e 

badminton. Nestas modalidades utilizei o trabalho por níveis. Assim, para cada 

nível existiam objetivos comportamentais idênticos mas as formas de jogo eram 

diferentes, uma vez que o nível técnico e sobretudo tático eram muito distintos. 

Pelo referido, é possível salientar que é benéfico utilizar os dois grupos 

de trabalho em diferentes modalidades, de modo a ir de encontro às 

necessidades dos alunos, sejam elas motoras, cognitivas, sociais ou culturais.  

Assim, torna-se importante refletir sobre as finalidades e os processos 

didáticos suscetíveis de concretizar o processo de ensino. Neste sentido, a 

criação de grupos de trabalho adaptados aos objetivos de ensino, permite que 

os alunos aprendam. Importa compreender que a competência pedagógica e 

didática na sala de aula, é uma das vias que põe em evidência as 

preocupações do professor na construção de um ensino eficaz, cujo principal 

propósito deve ser a promoção da aprendizagem dos alunos (Costa, 1984).    

Conforme referem Mesquita e Graça (2009, p. 39), não existe nenhum 

modelo que se adeque a todos os contextos de aprendizagem, por isso a 

eficácia do ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos de 

instrução que proporcionem uma construção integral e congruente do ensino. 
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2.2.6.3 - Modelos instrucionais 

Face à existência de diferentes contextos de aprendizagem, e conforme 

o referido anteriormente, torna-se fulcral a utilização de diferentes modelos 

para o ensino. 

Um dos modelos frequentemente utilizado nas aulas de EF é o Modelo 

de Instrução Direta (MID). Este modelo caracteriza-se, segundo Mesquita e 

Graça (2009, p. 48), por “centrar no professor a tomada de praticamente todas 

as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a 

prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem.” Neste formato, o professor estabelece todas as regras, as 

rotinas e as ações a realizar pelos alunos, procurando que obtenham um 

elevado empenhamento motor e, com isso, sejam capazes de obter a melhor 

performance possível numa tarefa. 

Rosenshine (1983), no âmbito deste modelo, refere que o professor 

deve efetuar a revisão da matéria previamente apreendida, a apresentação de 

nova habilidade ou conteúdo em geral, a monitorização constante da atividade 

motora, a avaliação e correção permanente em referência aos objetivos 

estabelecidos.  

Assim, deve em primeiro lugar verificar se os conteúdos abordados na 

aula anterior foram retidos e compreendidos pelos alunos, de modo a que 

perceba se a matéria foi adquirida e o aluno a recorde ou consolide. Esta tarefa 

torna-se fundamental para assegurar a interligação entre a matéria lecionada 

anteriormente e a nova. A repetição sistemática de uma tarefa é uma 

metodologia importante para garantir que o aluno seja capaz de apreender e 

compreender o que foi lecionado. Seguidamente, o professor explica e 

demonstra uma nova habilidade ou conteúdo, procurando que os alunos 

consigam visualizar o pretendido e reproduzam um modelo correto de 

execução. Após esta etapa o professor preocupa-se com a monitorização da 

atividade dos alunos, emitindo feedbacks para garantir a qualidade da tarefa, 

assim como o elevado empenhamento motor.  

Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 51) “o MID tem mostrado ser 

particularmente vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma 
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abordagem passo a passo, como é o caso das progressões pedagógicas para 

a aprendizagem de certas habilidades desportivas num contexto fechado”.  

O Modelo Desenvolvimental (MD) é outro modelo com elevada 

pertinência no contexto da EF. Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 51) o MD 

“possui um cunho eminentemente didático, ao auxiliar o professor no 

delineamento dos processos instrucionais, particularmente pela adequação das 

tarefas à capacidade de interpretação e de resposta dos praticantes.” O 

referido modelo preocupa-se essencialmente com a forma como se 

desenvolvem os conteúdos, uma vez que é necessário adequar as tarefas ao 

nível dos conhecimentos e capacidades dos alunos, baseando-se em três 

conceitos: a progressão, o refinamento e a aplicação. 

O desenvolvimento do conteúdo passa de experiências simples para as 

mais complexas, através de uma sequência criteriosa de tarefas (Extensão). 

Esta progressão sequencial pode ser intertarefa (passagem de uma tarefa para 

outra - manipulação da dificuldade) ou intra-tarefa (manipulação da 

complexidade dentro da mesma tarefa). Muitos fatores podem ser manipulados 

para mudar a complexidade e dificuldade do desempenho motor, 

nomeadamente a prática das partes, modificação do equipamento, disposições 

espaciais para a prática, foco de atenção de desempenho, número de pessoas 

envolvidas, condições de desempenho, número de habilidades ou ações 

combinadas, expansão do número de respostas diferentes e estabelecimento 

de uma sequência de experiências. 

 A segunda característica para o desenvolvimento das habilidades 

motoras é a comunicação aos alunos da preocupação do professor pela 

qualidade do seu desempenho. Esta preocupação pode ser demonstrada 

através dos feedbacks que o professor dá individualmente ou à turma com a 

intenção de afinar/refinar as componentes críticas de uma habilidade que, 

devido à sua complexidade, necessita de um tratamento mais refinado e mais 

particular (Refinamento).  

A terceira característica para uma boa progressão do conteúdo envolve 

a maneira como o professor oferece oportunidades para os alunos aplicarem 

as suas habilidades (Aplicação). Neste caso é pedido aos alunos que se 
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foquem em como se estão a movimentar (eficiência) e em outros aspetos para 

além do movimento (eficácia).  

Segundo Mesquita e Graça, (2009, p. 57) “a configuração das 

progressões, especificamente no que concerne ao tipo de tarefas motoras 

utilizadas e à sua sequenciação nos programas de prática, está dependente da 

natureza dos conteúdos”. 

Outro aspeto que nas atividades desportivas diferencia as tarefas 

propostas é o tipo de habilidade, que pode ser fechada ou aberta. Nas 

habilidades fechadas as situações são feitas num envolvimento estável e 

usualmente predefinido ou estereotipado, enquanto que as habilidades abertas 

são efetuadas num envolvimento instável e indefinido, dependendo em grande 

parte da tomada de decisão do aluno. De acordo com Mesquita e Graça (2009, 

p. 57) “tais diferenças entre as habilidades requerem a colocação de ênfases 

distintos na performance desejada e, consequentemente, nos caminhos 

utilizados para a alcançar”. Como tal, a progressão das tarefas deve ter sempre 

presente o contexto onde as habilidades vão ser executadas. Numa fase inicial 

as habilidades abertas podem ser treinadas em contexto fechado, no entanto, 

esta fase deve ser a mais curta possível, tentando rapidamente aproximar as 

tarefas do contexto real de jogo. 

O último modelo que irei fazer referência é o MED. Acerca deste modelo, 

considero que apesar dos contributos para a aprendizagem dos modelos 

anteriores, este pode vir a modificar um pouco o modo como olhamos para as 

aulas de EF. Mesquita e Graça (2009, p. 59) citando Siedentop, que propôs o 

MED na sua tese de doutoramento, referem que este modelo “define-se como 

uma forma de educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos(…)”. Sendo que “este modelo comporta a inclusão 

de três eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa 

da Educação Física atual: o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a 

pessoa desportivamente competente e desportivamente culta”.  



68 

Com o intuito de garantir que os alunos usufruíssem de experiências 

desportivas autênticas, Siedentop (2000) integrou seis características do 

desporto no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividade e o evento culminante.  

A época desportiva deve possuir unidades didáticas com cerca de 20 

aulas. Assim, a aplicação do MED implica tempo para a consolidação das 

aprendizagens, pelo que exige que o número de modalidades apresentadas 

aos alunos durante o ano letivo seja menor, surgindo como contraponto, 

segundo Mesquita e Graça (2009, p. 61), “à tradicional preferência de 

currículos salpicados de múltiplas atividades de reduzida duração e de efeitos 

improváveis”. 

A filiação pressupõe a construção de equipas sendo desempenhados 

diferentes papéis por parte de cada elemento do grupo (jogadores, árbitros, 

jornalistas, dirigentes, etc). Existindo nome, símbolo, capitão, treinador, cor e 

uma área específica de treino e preparação para a competição.  

O quadro competitivo formal é efetuado após a criação das equipas, logo 

no início da época, sendo competições onde as equipas são avaliadas em 

todos os aspetos, com atribuição de prémios “fair-play”, pontuando as equipas 

que melhor consigam estabelecer mecanismos de colaboração entre os seus 

elementos. 

O registo estatístico dos resultados e comportamentos também marca 

presença e deve ser realizado ao longo da época, valorizando a competição.  

Já com o evento culminante, realizado no final de cada temporada, 

pretende-se que seja revestido de festividade, pelo que deverão estabelecer-se 

mecanismos de igualdade de oportunidades, em que todos devem ter um papel 

determinante no decorrer da atividade. O modelo valoriza a dimensão humana, 

social e cultural do desporto.  

Após esta reflexão sobre as características dos Modelos instrucionais no 

ensino do Desporto, tentei implementar as componentes que considerei 

importantes para o processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, na parte inicial do ano letivo, face ao facto de não conhecer a 

turma optei por empregar mais frequentemente o MID. A maior vantagem que 
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observo neste modelo prende-se com o controlo da turma, sobretudo quando 

ainda não se conhece bem os alunos, pois trata-se de um modelo mais 

centrado nos comportamentos e estratégias do professor.  

Na UD de ginástica de solo senti necessidade de utilizar algumas 

características do MID, uma vez que nas aulas 42 e 43 os alunos informaram-

me que as experiências e vivências eram muito reduzidas, como referido e 

descrito pelo seguinte excerto do DB: 

«a turma transmitiu-me que as suas vivências são reduzidas, limitando-

se a rolamentos à frente e à retaguarda» (Reflexão aulas 42 e 43).  

Na aula de avaliação diagnóstica foi possível constatar que o medo e o 

desconforto estavam muito presentes, até mesmo na execução das habilidades 

motoras, como os rolamentos, em que diziam que já haviam tido alguma 

exercitação. Deste modo, o método em que o professor comanda as ações da 

aula possibilita a redução dos comportamentos inapropriados, maior controlo 

no cumprimento das regras de segurança, bem como a correta execução das 

ajudas às habilidades motoras. Este processo foi muito importante, uma vez 

que os alunos não tinham noção dos riscos que podiam correr quando não 

respeitavam as regras e não estavam concentrados na realização das ajudas.  

Já o MD foi fundamental nas modalidades coletivas que lecionei, no 

sentido que possibilitou o delineamento do processo de ensino através da 

manipulação da complexidade e estruturação do trabalho do topo para a base 

ou vice-versa.  

O jogo, no meu entendimento, é o objetivo final da aprendizagem, sendo 

por isso importante que os alunos sejam capazes de aplicar, no contexto de 

jogo, o que foram aprendendo ao longo dessa UD. Por conseguinte isto não 

quer dizer que tenha de existir consolidação dos conteúdos para haver jogo 

pois, como refere o excerto seguinte: 

«Na escola é muito difícil a consolidação dos gestos técnicos de 

qualquer modalidade pelo que os objetivos comportamentais devem 

basear-se na utilização da técnica como recurso para atingir um objetivo 

tático, existindo assim a aplicação da técnica para a resolução de um 
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problema de jogo. Não existindo a verdadeiramente consolidação dos 

conteúdos mas sim a aplicação da técnica segundo a situação. Por 

consequência o como, o porquê e o quando estão presentes no 

pensamento dos alunos e acredito que assim a aprendizagem será 

duradoura» (Reflexão aulas 89 e 90).  

Para chegar a este objetivo utilizei invariavelmente jogos reduzidos e/ou 

com regras adaptadas, dando a oportunidades a todos os alunos de irem ao 

encontro das suas potencialidades e dificuldades, como exemplifica o excerto 

seguinte de uma aula de voleibol: 

«Em todas as aulas existem exercícios analíticos de 1x0 ou 2x0, pois a 

repetição através de situações de ensino/aprendizagem com 

complexidade reduzida, oferece oportunidades a todos os alunos de 

irem ao encontro das suas reais necessidades» (Reflexão aulas 86 e 

87).  

O MED foi o modelo que prevaleceu no último período nas modalidades 

de voleibol e ginástica acrobática, sendo no tema seguinte referido 

especificamente. No entanto, ao longo do ano, nas restantes modalidades, 

algumas características do modelo estiveram presentes de forma sistemática, 

nomeadamente a filiação, o quadro competitivo, os árbitros e o registo 

estatístico. Os alunos que não realizavam a aula, além de realizar o relatório da 

aula, efetuavam funções auxiliares sempre que necessárias naquela aula, 

como explanado no seguinte momento de reflexão: 

«(…)coloquei dois alunos (que não fizeram aula) a efetuar trabalho de 

estatística de outros dois que estavam em prática, com o intuito de 

revelar aos mesmos o seu desempenho» (Reflexão aula 57).  

Concluindo, e como referi anteriormente, a utilização dos diferentes 

modelos supracitados foi uma decisão ponderada e consciente, uma vez que 

teve em conta as características dos alunos, possibilitando alcançar os 

objetivos delineados inicialmente.  
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2.2.6.4 - O Modelo de Educação Desportiva na turma do 9ºB 

Numa perspetiva construtiva e com vista à melhoria futura da prática do 

ensino, e, após o que foi apresentado sobre os Modelos Instrucionais, importa 

refletir sobre a aplicação do MED na minha turma nas modalidades de voleibol 

e de ginástica acrobática. Esta reflexão tem por referência a aplicação do 

programa nacional de EF, numa escola concreta, com problemáticas e 

constrangimentos particulares. Estas considerações refletem uma perspetiva 

pessoal da aplicação deste modelo de ensino, neste contexto particular, a 

Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira. 

De forma a melhorar a minha atuação enquanto professora, e pela 

minha formação e experiências na Faculdade, optei pela aplicação do MED, 

consciente que no contexto em que me encontrava poderia encontrar alguns 

entraves mas que, com a devida reflexão e adaptação, conseguiria atingir os 

objetivos propostos. 

Neste sentido, apresento os aspetos mais marcantes da minha vivência:  

A época desportiva   

A construção da época desportiva (Anexo VIII) foi formulada com base 

nos seguintes fatores: as condições do espaço; a rotatividade dos espaços 

exigida pelo roulement; o número de aulas previstas para cada modalidade; o 

material existente para cada modalidade; e a caracterização dos alunos na 

avaliação diagnóstica. Todos estes fatores influenciaram o planeamento da 

época desportiva na medida em que, segundo o roulement, se a aula se 

realizasse na Nave Central, devido às condições físicas, teria de ser ginástica 

acrobática e se fosse no polidesportivo, seria voleibol. Em consequência da 

disponibilidade espacial foi efetuada a seguinte distribuição de aulas: voleibol, 

cinco aulas de 90 minutos e cinco aulas de 45; ginástica acrobática: cinco aulas 

de 45 minutos e duas aulas de 90.  

Neste entendimento, a aplicação do MED em condições reais, com 

diversos constrangimentos e problemáticas, obrigou a que este se adaptasse 

ao espaço físico e temporal existente, com vista a melhorar a prática em 

benefício dos alunos.  
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O trabalho em equipa  

Um aspeto fundamental para o alcance dos objetivos foi a criação de 

grupos de trabalho (equipas). Durante as aulas, o objetivo foi aplicar exercícios 

que proporcionassem vivências intra-grupais, onde os alunos com nível de 

desempenho superior teriam a responsabilidade de auxiliar os menos 

desenvolvidos (estimular a cooperação), e experiências intergrupais, onde cada 

aluno teria a possibilidade de contactar com alunos de outras equipas que se 

encontram no mesmo nível de desenvolvimento (estimular a competição). Este 

aspeto é refletido nos seguintes excertos do DB: 

«(…) o trabalho em equipa ajudou a promover a aprendizagem e ensino 

mútuo. Como referiu a capitã dos Agentes Pi, “Foi muito bom reparar 

que no fim das aulas toda a gente conseguiu melhorar.” A eleição de 

um capitão-treinador, responsável e motivador, foi igualmente importante 

para o desenrolar das aulas. Esta eleição do capitão efetuada pelos 

colegas de equipa teve em conta o facto de os capitães serem bons 

executantes da modalidade mas, principalmente, o facto de serem 

alunos com um sentido de responsabilidade elevado, que são ouvidos 

pela turma, ou seja, alunos que têm uma voz de comando sobre a 

mesma. Esta escolha foi essencial pois eles assumiram-se como o elo 

de ligação entre a professora e a restante turma» (Reflexão aulas 92 e 

93).  

Deste modo, a construção de equipas como veículo de valorização e 

interação social, pelo desempenho de diferentes papéis por parte de cada 

elemento, permitiu fomentar o espirito de grupo, a autonomia e a capacidade 

de querer aprender mais, querer saber mais, como é explanado nas seguintes 

transcrições do DB da componente letiva: 

«os alunos tinham a liberdade de fazerem a t-shirt, mascote, entre outros 

objetos que identificassem a sua equipa e, para meu agrado, já na terça-

feira as equipas tinham t-shirts e mascotes. A equipa Agentes Pi, por 

exemplo, construiu a mascote com espuma, e um aspeto interessante foi 

o facto de elementos de outras equipas ajudarem na construção do 

boneco. (…) começa a ser visível o espirito de equipa e a dedicação de 
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todos na ansia de conseguir saber mais e melhor. Por exemplo, a equipa 

DuckTeam nestas duas aulas de ginástica acrobática estive empenhada 

de tal forma que, mesmo que ainda não tenha transmitido os elementos 

de ligação que podem utilizar nas rotinas, realizou as figuras com 

elementos de ligação e já me informaram da música que vão utilizar». 

(Reflexão aula 78). 

«Alguns alunos pediram para praticar nas horas livres que dispõem nas 

instalações da escola. Dado o interesse demonstrado a minha 

disponibilidade para estar presente foi imediata, uma vez que não estava 

à espera que, apesar do entusiasmo evidenciado, os alunos tivessem a 

vontade trabalhar fora do horário escolar. Assim, a envolvência criada na 

ginástica acrobática tem promovido uma maior abertura à novidade, ao 

inabitual, fazendo com que os alunos colaborem e participem 

positivamente nas atividades» (Reflexão aula 82). 

«É facto comprovado que a turma está mais envolvida para a prática 

encarando os desafios lançados com entusiasmo e motivação 

contagiantes. Pouco a pouco, a aula começa a transformar-se 

devidamente num espaço de comprometimento e cumplicidade 

pedagógica, onde a superação é cada vez mais recorrente, colocando 

exigências tanto para a professora como para o aluno» (Reflexão aula 

85). 

«A adesão foi enorme, tendo todos os grupos estado presente e 

concentrados em acertar os últimos detalhes, nestes últimos dias que 

antecederam o Evento. Foi num destes treinos que um aluno, membro 

da equipa Cookie Monsters, revelou que “no início não achava piada a 

isto, achava que ia ser uma seca, mas agora gosto muito. Ontem fui ver 

ao youtube esquemas feitos por alunos na América (…)”. Desta feita 

ficou patente que quando se criam tarefas desafiadoras e que obrigam 

os alunos a terem um sentido de responsabilidade e espirito de grupo, 

eles cooperam entre si com o intuito de conseguirem a melhor prestação 

possível» (Reflexão aula 88). 

 Com este modelo, todos os alunos tiveram espaço para uma 

participação ativa, sendo responsáveis pela sua própria aprendizagem.  
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A diversidade de papéis e a aprendizagem 

Um dos propósitos do MED prende-se com a contextualização das 

experiências na EF. Tradicionalmente, as habilidades são ensinadas de forma 

isolada e não como parte do contexto natural da sua execução estratégica no 

jogo. Os rituais, valores e tradições que dão sentido ao desporto, raramente 

são mencionados e muito menos ensinados para que os alunos possam 

compreender e vivenciar. A aplicação do MED torna a aula de EF mais 

autêntica e completa, promovendo a contextualização do ensino do desporto, 

particularmente nos papéis/funções atribuídos aos alunos. Assim, como refere 

Siedentop na génese do modelo, são definidos papéis a assumir pelos alunos: 

jogador, capitão, juiz, entre outros. 

A vivência destas funções pode contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e da cultura desportiva do aluno. No entanto, desta experiência 

entendo que o desempenho de outras funções pelo aluno deve ser utilizado 

com ponderação. A excessiva contextualização e artificialidade dos papéis, 

nomeadamente pela introdução de figuras como o “público” e “técnico de 

equipamentos”, no meu entender, não promove aprendizagens significativas.  

Neste sentido, a perceção que fiquei com a aplicação do MED é que, em 

certos momentos, os objetivos referentes à componente de cultura desportiva 

ganham uma preponderância excessiva, diminuindo a relevância da aquisição 

de habilidades tático-técnicas essenciais ao jogo. Julgo que o mais importante 

é que o aluno seja de facto “jogador” e adquira competências na ação para 

poder analisar e resolver as situações do jogo. Assim, considero que deve 

existir um equilíbrio entre as componentes da cultura desportiva e das 

habilidades motoras para formar um aluno na sua totalidade.  

Face a isto, qual será o meu papel no MED? Considero ser responsável 

por intervir no processo de aprendizagem do aluno como mediadora externa 

entre este e o mundo. A minha atuação prende-se com a compreensão do que 

ele já tem adquirido para a resolução de problemas, tentar ajudá-lo a resolver 

para que possa continuar a alcançar novos e renovados saberes.  

A função do professor, assente num sistema de organização 

descentralizado (que apela à autonomia dos alunos) e muito complexo (envolve 
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a gestão de espaços, grupos, competições, resultados, elaboração de 

documentos, entre outros), revela-se importante no sentido de educar hábitos 

de disciplina e organização. Um dos entraves à aplicação do MED é o pouco 

tempo disponível para trabalhar na turma estes aspetos até se obter a 

organização e desempenhos autónomos. Na verdade, a autonomia dos alunos 

é preponderante para o sucesso da aplicação do MED, sendo exemplo disso o 

momento de reflexão seguinte: 

«Reportando-me à autonomia concedida aos alunos, como referi em 

reflexões anteriores, estes estavam responsáveis por saber quais os 

conteúdos a serem abordados em cada aula e organizar a equipa 

durante os exercícios. Na aula de hoje demonstraram, mais uma vez, 

que sabiam o que iria ser lecionado. Foi com grande gosto que, na 

organização dos exercícios, observei que os capitães de equipa 

preocuparam-se com os alunos menos aptos. Por exemplo, no exercício 

do 1x1 (Cooperação) os capitães realizaram um exercício fora da rede 

para trabalhar a manchete de forma mais simplificada» (Reflexão aulas 

89 e 90).  

Por conseguinte, a autonomia dos alunos deve ser conseguida através 

da disciplina e organização para que a aula não se torne num espaço de 

diversão.  

O Evento culminante  

Nas aulas 70 e 71 efetuei a apresentação dos objetivos e características 

do MED aos alunos e conforme descrito de seguida:  

«a reação foi um pouco tímida, ficando na expetativa do que iria 

significar na prática» (Reflexão aulas 70 e 71). 

           No entanto, todo o percurso foi repleto de empenho e trabalho e os 

resultados foram surgindo, como ilustra o excerto da reflexão da aula 78: 

«A vontade e a dedicação começam a surgir, sendo também verdade 

que a turma apresenta por norma um empenho satisfatório, no entanto 

nunca estiveram verdadeiramente envolvidos com a Educação Física. 



76 

Neste momento, os alunos já se encontram mais fidelizados com o 

modelo de ensino e começam a dar os primeiros passos de evolução» 

(Reflexão aula 78).  

  As aulas dedicadas ao evento culminante de voleibol e ginástica 

acrobática foram, como descrevem as transcrições das aulas abaixo 

apresentadas, excecionais: 

 «A aula de hoje foi o culminar deste trabalho, sendo que foi claramente 

o momento alto da UD, com os alunos fortemente motivados para a 

realização e organização dos respetivos esquemas. Agregado a isso 

vieram os nervos e a ansiedade, sentimentos que nunca tinha visto 

naquela turma. Fui constantemente abordada com questões e 

afirmações como: “Somos os primeiros a apresentar?” “Estou 

demasiadamente nervosa logo vai correr tudo mal. Esqueci-me do 

esquema!” “Acha que vamos tirar positiva?” 

Apesar da ansiedade inicial, a turma estava bem preparada para o 

momento, tendo sido uma das aulas que mais me marcou neste ano 

letivo. A entreajuda, o apoio incondicional entre os elementos de equipa, 

o efusivo cumprimento entre todos no final de cada esquema, assim 

como a garra e a vontade em realizar corretamente tudo o que 

prepararam, confirmou que este tipo de iniciativas é algo que deve 

persistir sistematicamente nas aulas de Educação Física. Foi com 

enorme satisfação que presenciei todo o empenho e dedicação prestada 

a este evento» (Reflexão aula 88). 

«O evento culminante, foi a apoteose de todo este processo, durante o 

qual observei, pela primeira vez a festividade, algo que até aqui não era 

muito visível. Os alunos estavam constantemente a apoiar os colegas de 

equipa, tentando alcançar o objetivo comum: a vitória. Como referiu uma 

aluna “professora eu estou muito entusiasmada, estamos todos unidos 

para conseguir ganhar a competição» (Reflexão aulas 92 e 93). 

Em síntese, o sucesso do evento culminante foi o reflexo do trabalho, 

empenho e esforço de todos no caminho da aprendizagem.   

 



77 

O significado atribuído  

A aplicação do MED implicou tarefas que requereram um árduo trabalho, 

por exemplo a criação de manuais de equipa com as regras e a conduta que os 

elementos devem possuir nas aulas, o manual do treinador, o contrato de 

capitão, o quadro competitivo, o website da turma, e os troféus. Tendo em 

conta a multiplicidade de tarefas que um professor tem para realizar numa 

escola considero que poderá não ser viável a sua total implementação, no 

entanto, e como referi no capítulo anterior, algumas características do modelo, 

como por exemplo a criação de equipas e quadro competitivo, podem ser 

executadas sem grande dispêndio de tempo, possibilitando a utilização do 

MED a diferentes contextos de ensino. 

Sob outro ponto de vista, enquanto estudante-estagiária, o MED revelou-

se auxiliador na organização dos objetivos da aula de EF. O modelo forneceu 

uma base coerente para o ensino, clarificando a natureza das tarefas de 

aprendizagem, definindo o papel do professor e dos alunos, os recursos 

necessários, o envolvimento social e a estrutura e organização das aulas. 

Sendo um modelo de ensino, tornou-se importante analisar e adaptá-lo ao 

contexto de aplicação para melhor adequação ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem. A ser aplicado nas aulas de EF, o MED seria uma mais-valia 

para todos os intervenientes, uma vez que possibilita vivenciar novas e 

melhores experiências quer para o aluno quer para o professor. Neste 

entendimento, esta mais-valia foi suportada no momento de reflexão das aulas 

de 92 e 93: 

 «Para finalizar esta reflexão gostaria de referir que com a aplicação 

deste modelo tornei-me uma profissional com uma visão mais alargada 

acerca da Educação Física. Posso mesmo afirmar que durante o Estágio 

esta foi a atividade que me deu mais gozo promover pois pude 

presenciar os alunos realizar tudo o que lhes era solicitado, estando 

completamente embebidos pelo espírito do Modelo. Foi, sem sombra de 

dúvidas, excecional. No meu entender este modelo tem aplicabilidade e 

fiabilidade prática na medida em que os alunos melhoraram a sua 
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motivação, o seu nível de desempenho motor e o seu conhecimento 

declarativo na modalidade» (Reflexão aulas 92 e 93). 

Para concluir, tal como referi na explicação dos Modelos Instrucionais, 

não existe um modelo ideal que resolva todos os problemas nos diferentes 

contextos de ensino. Importa ao professor deter a capacidade de se adaptar 

aos constrangimentos a que se encontra sujeito. Neste sentido, e enquanto 

estudante-estagiária, tornou-se importante analisar essas mesmas condições, 

tais como o espaço de prática, duração da aula e tipo de modalidade, avaliando 

a influência das mesmas sob a intensidade de aplicação dos alunos na aula.  

 

2.2.7 - Níveis de intensidade das aulas de Educação Física  

Após reflexão sobre a aplicação do MED no meu contexto educativo, e 

como se pode observar pelos excertos da reflexão das aulas 67 e 68, outro 

aspeto importante surgiu na minha experiência enquanto estudante-estagiária: 

«(…) a prática de modalidades coletivas e individuais apresentam níveis 

de intensidade semelhantes? 

As aulas de noventa e quarenta e cinco minutos promovem níveis de 

intensidade iguais?  

A mesma aula aplicada a rapazes e raparigas obtém intensidades 

idênticas?» (Reflexão aulas 67 e 68).  

Com o intuito de tentar responder a estas questões, três dos quatro 

estudantes-estagiários do Núcleo de Estágio, desenvolveram, no 3º período do 

ano letivo, um estudo de natureza empírica cujo objetivo era dar uma 

perspetiva geral dos níveis de intensidade nas aulas de EF do 3º ciclo da 

Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira. Embora o tema geral fosse idêntico 

para os três estudantes-estagiários, os objetivos propostos por cada um foram 

diferentes. Neste sentido, na minha análise pretendi compreender como varia a 

intensidade das aulas em função do tipo de modalidade (coletiva ou individual).  
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2.2.7.1 - Introdução  

Apresentando-se como uma componente da maioria das nossas ações, 

a atividade física constitui-se como algo essencial às pessoas, sendo 

determinante para a manutenção da sua integridade e inclusive, para a sua 

sobrevivência (Almeida, 2006). Contudo, os avanços tecnológicos, a 

industrialização e a crescente mecanização das tarefas conduziram a um 

aumento do sedentarismo e estabelecimento de rotinas de vida sem atividade 

física significativa, influenciando de forma bastante negativa a saúde e o bem-

estar das populações (Sallis e Owen, 1999). 

É neste contexto que se evidencia uma alteração na incidência dos 

problemas de saúde que atualmente se relacionam com doenças crónicas e 

que há algumas décadas atrás associavam-se a doenças infeciosas.  

Com base nestes dados, e na certeza de que a diminuição da atividade 

física traz graves consequências para a saúde, a sociedade começou a atribuir-

lhe uma relevância que até então não era reconhecida. Este facto está 

fundamentado no Relatório Europeu da Saúde (Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 2002), no qual se estima que o incremento da atividade física eliminaria 

percentagens elevadas de doenças coronárias, enfartes e casos de 

hipertensão. Desta forma, e como diz Fonseca (2004, p.52), a atividade física 

revela-se um elemento essencial na obtenção de um conjunto alargado de 

benefícios de natureza funcional, psicológica e social. 

É ainda importante esclarecer que muitos dos problemas encontrados 

durante a fase adulta, nomeadamente as doenças cardiovasculares e a 

obesidade, envolvem processos degenerativos que se iniciam durante a 

infância. Neste enquadramento e partindo dos quatro tipos de atividade física 

classificados com base na sua intensidade (sedentária, leve, moderada e 

vigorosa), Mota e Sallis (2000) consideram que cada vez mais os adolescentes 

de ambos os sexos optam por atividades sedentárias em detrimento das mais 

ativas, apresentando índices de atividade física moderada a vigorosa por dia, 

índices esses que ficam aquém das que são as recomendações para crianças 

em idade escolar. Segundo as Recomendações Globais para a Atividade Física 

e Saúde (OMS, 2011), as crianças e adolescentes devem realizar diariamente 
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60 minutos de atividade física de intensidade, pelo menos, moderada. Por 

conseguinte, alguns autores defendem que existe um interesse substancial em 

começar a prevenção das doenças por intermédio de atividade física regular 

durante as primeiras décadas de vida, dada a significativa proteção que esta 

confere contra as mesmas (Sallis et al., 1994). 

Para Lopes et al. (2001) é credível que as crianças que sejam 

fisicamente ativas sejam aquelas que venham a manter esse hábito enquanto 

adultas. Ainda neste sentido, outros estudos revelam que a atividade física é 

essencial para o crescimento e desenvolvimento ótimo das crianças e 

adolescentes. Para além dos ganhos ao nível das habilidades motoras e 

cognitivas, a prática de atividade física desempenha um papel importante na 

socialização e desenvolvimento da autoconfiança e autoestima desta faixa 

etária. Assim, e partindo do facto de que atualmente as crianças têm de 

permanecer na escola até aos 18 anos, pelo menos, é expectável e desejável 

que se proporcione aos alunos uma panóplia de conhecimentos e valores 

importantes para a sua vida. 

No que concerne à criação de hábitos e práticas de atividade física 

adequadas ao nível de desenvolvimento do aluno, a EF é uma disciplina do 

currículo escolar que detém um papel fundamental. Aliás como vem enunciado 

no Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo do Ensino Básico (pp. 5 

e 6)., “a Educação Física deve proporcionar um nível de atividade física 

intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa” (…) “e garantir uma 

atividade física corretamente motivada, qualitativamente adequada e em 

quantidade suficiente”. Assim, os professores de EF devem reforçar o gosto 

pela prática regular de exercício físico, e transmitir a sua importância como 

fator de saúde ao longo da vida.  

Relativamente ao contexto específico onde se desenvolveu o estudo, a 

Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira, e tendo em consideração a 

experiência de uma estudante-estagiária que ao longo do ano letivo teve de 

lecionar diversas modalidades coletivas e individuais a uma turma do 9º ano, 

surgiram algumas questões. 
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As interpelações derivadas da prática são: Qual o contributo da EF para 

o alcance do tempo recomendado de atividade física moderada a vigorosa 

(AMV) dos alunos?; As aulas onde se lecionam modalidades coletivas ou 

individuais têm o mesmo nível de importância neste contributo?; A duração das 

aulas (45 e 90 minutos) auxilia na obtenção desse tempo de intensidade?; 

Ambos os sexos conseguem atingir o tempo recomendado?   

Deste modo, e partindo destas questões, neste estudo avaliaram-se as 

percentagens de tempo de atividade física moderada a vigorosa (% t AMV) das 

aulas de EF do Ensino Básico em função da modalidade (coletiva ou 

individual), procurando verificar se existem diferenças entre os dois tipos de 

modalidade por sexo, ano de escolaridade, duração e espaço.  

2.2.7.2 - Objetivos  
 

Objetivo Geral 
 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a % t AMV das aulas de 

Educação Física das turmas do ensino regular diurno do 3º ciclo do Ensino 

Básico em função da modalidade (coletiva ou individual). 
 

Objetivos específicos 
 

1 - Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função da modalidade (coletiva ou individual) em cada sexo.  

2 - Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função da modalidade (coletiva ou individual) em cada sexo e ano de 

escolaridade.  

3 - Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função da modalidade (coletiva ou individual) em cada sexo e 

espaço de prática.  

4 - Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função da modalidade (coletiva ou individual) em cada sexo e 

duração. 

5 - Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função da modalidade (coletiva ou individual) em função da duração 

e espaço de prática.  
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2.2.7.3 - Material e Métodos 

A - População e amostra  

A população do presente estudo é constituída por todos os alunos do 

ensino regular diurno do 3º Ciclo do Ensino Básico da Escola Secundária I3 de 

Paços de Ferreira, num total de 519 alunos, distribuídos por 21 turmas. A 

amostra que participou no estudo foram 88 alunos tendo sido selecionados por 

um processo que incorporou três fases: 

1ª Fase: Das 21 turmas que constituem a população foram excluídas 

duas pelo facto das aulas de EF não serem lecionadas nas instalações da 

escola.  

2ª Fase: Foram distribuídas autorizações pelas 19 turmas no sentido de 

solicitar aos encarregados de educação a participação dos seus educandos no 

estudo, bem como o consentimento dos próprios alunos. Após a contabilização 

das autorizações, constatou-se que 148 alunos estavam autorizados a 

participar no estudo, distribuídos por 16 das 19 turmas iniciais (nas três turmas 

excluídas não foi obtida nenhuma autorização).   

3ª Fase: Dado que a população se divide em subpopulações ou estratos 

(ano de escolaridade/turma), é razoável supor que, de estrato para estrato os 

alunos apresentem características e comportamentos diferentes. Neste sentido, 

e partindo dos 148 alunos autorizados, foi adotada uma seleção de 

amostragem estratificada que consistiu na seleção de 6 alunos de cada uma 

das turmas, três do sexo masculino e três do sexo feminino. 

A seleção foi realizada de forma aleatória para os dois sexos recorrendo 

ao sorteio. No entanto, em algumas turmas o número de alunos autorizados a 

participar foi inferior a seis, pelo que os alunos autorizados foram 

automaticamente selecionados. De referir que nem sempre foi possível 

englobar três alunos de cada sexo. A totalidade dos alunos avaliados foi de 88. 

Esta amostra, apesar de não ser representativa da população (17,0%), é 

representativa de cada uma das turmas avaliadas uma vez que, de uma média 

de 24 alunos por turma, a média de alunos avaliados é de 5,5, logo 22,9% dos 

alunos de cada turma.  
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O Quadro 1 apresenta as medidas de tendência central dos alunos 

participantes em função do sexo e do ano de escolaridade, reportando-se da 

idade, altura, peso e percentagem de massa gorda.  

 

Quadro 1 - Valores máximos e mínimos, média e desvio padrão para a idade, altura, peso e 
percentagem de massa gorda, em função do ano de escolaridade e do sexo.    

 
Idade 
(anos) 

Altura 
(m) 

Peso 
(Kg) 

Massa Gorda 
(%) 

7º Ano 

(31) 

♂ (16) 

Min 12 1,41 32,1 3,5 

Máx 14 1,64 77,0 25,7 

  ±σ 12,5±0,6 1,53±0,07 45,9±13,0 14,0±6,3 

♀ (15) 

Min 12 1,50 40,1 9,9 

Máx 14 1,64 60,0 32,3 

  ±σ 12,4±0,6 1,57±0,04 49,7±6,2 24,1±6,4 

8º Ano 
(33) 

♂ (14) 

Min 13 1,44 33,1 4,2 

Máx 15 1,76 68,9 22,1 

  ±σ 13,6±0,6 1,66±0,08 56,1±9,0 11,0±4,5 

♀ (19) 

Min 13 1,54 35,9 15,0 

Máx 15 1,75 71,9 34,2 

  ±σ 13,4±0,7 1,65±0,06 56,0±9,0 24,2±4,6 

9º Ano 

(24) 

♂ 
(9) 

Min 14 1,63 44,4 3,7 

Máx 15 1,82 67,9 15,8 

  ±σ 14,6±0,5 1,73±0,06 57,8±8,5 10,6±4,2 

♀ (15) 

Min 14 1,45 47,9 22,5 

Máx 16 1,75 80,5 34,9 

  ±σ 14,6±0,6 1,66±0,07 59,9±8,4 27,5±3,6 

 

Da análise do Quadro 1 constatamos que o número de participantes do 

sexo feminino é superior ao sexo masculino, respetivamente 49 e 39. A 

distribuição da amostra por anos de escolaridade evidencia que existe maior 

número de participantes no 8º ano (33), tendo o 7º ano um valor próximo (31) e 

o 9º ano com uma representação menor (24). 

No que diz respeito às idades estas estão compreendidas entre os 12 e 

os 15 anos para o sexo masculino e os 12 e os 16 anos para o sexo feminino, 

apresentando médias idênticas que ao longo dos três anos vai aumentando 

para ambos.  

Quanto à avaliação da altura, peso e massa gorda em ambos os sexos 

os valores das médias vão aumentando ao longo dos anos de escolaridade, 

com exceção das médias relativas à percentagem de massa gorda dos alunos 

do sexo masculino, que são cada vez menores à medida que aumenta o ano 
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de escolaridade. De referir ainda que, as médias das alturas são idênticas ao 

longo dos anos em ambos os sexos. Esta tendência não se verifica com as 

médias dos pesos e das percentagens de massa gorda, uma vez que o sexo 

feminino apresenta valores ligeiramente superiores ao sexo masculino.  

 

B - Instrumentos  

Ao longo de todo o processo foram utilizados doze acelerómetros GT1M 

da MTI Actigraph. Este instrumento possui um microprocessador que faz a 

digitalização dos sinais de aceleração, que são registados em períodos de 

tempo pré-definidos e convertidos num número. O acelerómetro avalia as 

acelerações verificadas no plano vertical e horizontal (biaxial), sendo 

indicadores dos níveis de intensidade (sedentário, leve, moderada ou vigorosa) 

de atividade física. 

Para inicializar e descarregar os dados de cada acelerómetro foi 

utilizado o programa informático, “ActiLife”. A inicialização consistiu na 

determinação do período de recolha dos dados (data e hora de início e fim da 

recolha) e do nome do ficheiro relativo aos dados recolhidos em cada 

acelerómetro. A descarga correspondeu à colocação dos dados na pasta 

estabelecida para cada turma, sob a forma de “ficheiro ActiLife”.  

Durante a aula, o avaliador (estudante-estagiário) preencheu uma ficha 

de observação onde constavam os dados relativos a cada aluno avaliado 

(identificação, número do acelerómetro, idade, peso, altura e percentagem de 

massa gorda) e os dados referentes à aula (turma, data, duração, espaço, 

modalidade abordada e organização da turma/material) (Anexo IX).   

Para determinar a altura foi usada uma fita métrica (colocada na 

parede), enquanto para avaliação do peso e percentagem de massa gorda 

utilizou-se uma balança de bioimpedância. Trata-se de um equipamento que 

dispõe de sensores elétricos na plataforma e emite corrente elétrica, 

impercetível ao ser humano, que passa pelo corpo do aluno. Através de um 

software é estimada a taxa de massa gorda do aluno com base na impedância 

da passagem da corrente elétrica pelo seu corpo.  
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C - Procedimentos de Recolha 

O período de recolha teve a duração de quatro semanas (de 7 de maio a 

1 de junho) em quatro aulas (duas de 90 e duas de 45 minutos) de cada turma, 

lecionadas por professores diferentes. As modalidades abordadas durante este 

período foram: andebol, atletismo, badminton (singulares), futebol, diferentes 

disciplinas de ginástica, rugby e voleibol. Os dados obtidos resultaram da 

utilização de acelerómetros GT1M da MTI Actigraph. 

 Através do programa informático “ActiLife”, antes do início das aulas, 

procedeu-se à inicialização dos acelerómetros correspondente ao número de 

alunos a avaliar. De referir que o período de recolha determinado para os 

blocos de 90 minutos foi de 75 minutos e para as aulas de 45 minutos foi de 30 

minutos. Em ambos os casos foram retirados os cinco minutos iniciais e os 10 

minutos finais, de modo a que o registo indicasse apenas o tempo útil de aula. 

Depois de inicializar, os acelerómetros foram atribuídos pelos alunos a avaliar 

e, para facilitar a distribuição dos acelerómetros estes foram numerados, 

permitindo uma associação mais rápida e eficaz do acelerómetro ao aluno. 

 Antes do início da aula, imediatamente após a chegada dos alunos, os 

avaliadores (estudantes-estagiários) colocaram os acelerómetros nos 

avaliados, à altura da cintura, do seu lado não dominante e ajustados ao corpo. 

Durante a aula um dos avaliadores foi responsável pela sua observação e 

registo das informações mais relevantes utilizando a ficha construída para o 

efeito. No final da aula, após a dispensa dos alunos, os acelerómetros foram 

retirados e, através do programa informático “ActiLife”, os dados foram 

descarregados para a pasta da respetiva turma. 

 A determinação da altura foi efetuada através de uma fita métrica 

colocada na parede, com o avaliado na posição vertical, de costas para a 

parede, descalço, com os membros inferiores unidos e estendidos, os pés 

completamente apoiados no solo e os calcanhares junto à parede. O peso e a 

percentagem de massa gorda foram calculados através de uma balança de 

bioimpedância, com o avaliado equipado mas descalço e sem meias. Na 

balança foi introduzida a idade e a altura do sujeito para permitir a 

determinação da percentagem de massa gorda. 
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D - Procedimentos de Análise   

Através do programa informático “ActiLife 6” procedeu-se à construção 

de uma base de dados Excel baseada na transformação dos dados de cada 

um dos “ficheiros ActiLife”. Ou seja, as informações recolhidas pelos 

acelerómetros permitiram calcular o tempo (em minutos) que cada aluno 

permaneceu em cada um dos quatro tipos de atividade física – sedentária (AS), 

leve (AL), moderada (AM) e vigorosa (AV) – criando-se uma base de dados 

onde constavam as informações temporais de todas as avaliações. 

Posteriormente foram adicionadas à base de dados informações 

relativas aos indivíduos e às características da prática, nomeadamente: o sexo, 

a idade, a altura, o peso, a percentagem de massa gorda, o tipo de 

modalidade, a duração e o espaço de prática. Estas variáveis foram 

categorizadas uniformemente por forma a possibilitar o tratamento estatístico 

de acordo com as variáveis estudadas: “espaço” - espaço interior e exterior; 

“tipo de modalidade” - individual e coletiva; “duração da aula” - 45 minutos e 90 

minutos.  

A % t AMV de cada aluno em cada uma das aulas avaliadas é 

determinada do cálculo do quociente entre a soma dos minutos de AM e AV e 

os minutos úteis da aula. Depois de registada a recolha de dados na folha de 

Excel, esta foi convertida numa base de dados SPSS, sendo este o programa 

informático utilizado para o tratamento estatístico. 

A análise estatística iniciou-se com os testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, de forma a compreendermos se 

utilizaríamos um teste paramétrico ou não paramétrico. Verificou-se que o nível 

de significância era de 0,000 (p≤0,05), o que nos remeteu para os testes não 

paramétricos.  

O teste de Mann-Whitney é utilizado para medidas independentes 

(comparar medidas relativas a populações diferentes), nomeadamente para a 

análise por duração e espaço (foram comparados dados obtidos nas 

modalidades coletivas e individuais em aulas de diferentes turmas).  

O teste de Wilcoxon é aplicado para medidas emparelhadas (comparar 

medidas diferentes relativas ao mesmo indivíduo), entre elas a análise por 
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modalidade coletiva e individual, a análise por sexo; análise por ano de 

escolaridade e sexo; análise por espaço e sexo; análise por duração e sexo;  

Em cada um dos tipos de análise os dados foram tratados com base nas 

estatísticas descritivas. Apresentam-se os valores mínimos (mín) e máximos 

(máx), a média (  ) e desvio padrão (σ). O valor p indica a existência ou não de 

significado estatístico, sendo o valor de significância fixado em p≤0,05.  

Os diferentes tipos de análise são: 

Análise por modalidade coletiva e individual - Foram comparadas as % t 

AMV de todos os alunos nas aulas onde se lecionaram modalidades coletivas 

com as % t AMV de todos os alunos nas aulas onde se lecionaram 

modalidades individuais. 

Análise em cada sexo - Os alunos foram agrupados por sexo (masculino 

e feminino) e foram comparadas as % t AMV de todas as aulas de modalidades 

coletivas com as % t AMV de todas as aulas de modalidades individuais. 

Análise em cada ano de escolaridade e sexo - Em cada ano de 

escolaridade os alunos foram agrupados por sexo e foram comparadas as % t 

AMV das aulas de modalidades coletivas com as % t AMV das aulas de 

modalidades individuais. 

Análise em cada espaço e sexo - Para cada espaço (interior e exterior), 

os alunos foram agrupados por sexo e foram comparadas as % t AMV das 

aulas de modalidades coletivas com as % t AMV das aulas de modalidades 

individuais. 

Análise em cada duração e sexo - Para cada aula de 45 e 90 minutos, 

os alunos foram agrupados por sexo e foram comparadas as % t AMV das 

aulas de modalidades coletivas com as % t AMV das aulas de modalidades 

individuais. 

Análise em cada duração e espaço - para cada aula de 45 e 90 minutos 

e espaço (interior e exterior) foram comparadas as % t AMV das aulas de 

modalidades coletivas com as % t AMV das aulas de modalidades individuais.  
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2.2.7.4 - Apresentação dos Resultados  

Análise por modalidade coletiva e individual 

O Quadro 2 descreve a % t AMV dos alunos relativa à prática de 

modalidades coletivas e individuais. São apresentados os valores mínimos, os 

máximos, a média e o desvio padrão. O valor p avalia a existência de 

significância estatística nas diferenças de % t AMV na prática dos dois tipos de 

modalidades.  

Quadro 2 – Análise descritiva por tipo de modalidade 

Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

Coletivas 177 13.79 97.3 71.97 16.42 
0,014 

Individuais 138 20.69 98.65 69.33 16.40 

 

Através da análise do Quadro 2 é possível constatar uma elevada 

dispersão nos valores de % t AMV, com base no valor do desvio padrão. O 

valor mínimo e máximo da % t AMV das modalidades coletivas é inferior ao das 

modalidades individuais. No que concerne à média de % t AMV, as 

modalidades individuais apresentam um valor ligeiramente inferior ao das 

coletivas. Encontram-se diferenças estatisticamente significativas entre a % t 

AMV das aulas de EF em função da modalidade praticada, uma vez que o valor 

p≤0,05 (0,014).  
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Análise por modalidade em cada sexo  

O Quadro 3 descreve a % t AMV dos alunos, agrupados por sexo, 

relativa à prática de modalidades coletivas e individuais. É efetuada uma 

caracterização descritiva, identificando os valores mínimos, máximos, a média, 

o desvio padrão e valor p.  

Quadro 3 - Análise descritiva por sexo/ tipo de modalidade 

 

 

O sexo masculino apresenta um valor mínimo e máximo de % t AMV 

superior ao sexo oposto. Verifica-se uma elevada dispersão dos valores de % t 

AMV em ambos os sexos, contudo o sexo feminino é superior ao masculino.  

Constata-se que, comparando a média de % t AMV para ambos os 

sexos, esta é ligeiramente superior nas modalidades coletivas. No entanto, e 

tendo em conta o valor p, conclui-se que a diferença entre a % t AMV das 

modalidades coletivas e individuais é apenas estatisticamente significativa no 

caso do sexo feminino, onde o valor p≤0,05 (0,032).   

 

  

Sexo Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

Masculino 
Coletivas 80 41.89 97.3 77.60 13.01 

0.197 
Individuais 61 44.83 98.65 75.92 11.88 

Feminino 
Coletivas 97 13.79 96.67 67.33 17.40 

0.032 
Individuais 77 20.69 93.1 64.11 17.34 
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Análise em cada ano de escolaridade e sexo  

O Quadro 4 descreve a % t AMV dos alunos, agrupados por ano de 

escolaridade e subdivididos por sexo, relativa à prática de modalidades 

coletivas e individuais. Realiza-se uma caracterização descritiva, identificando 

os valores mínimos, máximos, a média, o desvio padrão e valor p.  

Quadro 4 - Análise descritiva por ano de escolaridade/sexo/ tipo de modalidade 

Ano de 
Escolaridade 

Sexo Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

7º Ano 

Masculino 
Coletivas 22 65.52 96.55 81.81 12.16 

0.480 
Individuais 33 52.7 98.65 78.64 13.12 

Feminino 
Coletivas 22 48.28 96.55 73.41 14.65 

0.480 
Individuais 33 37.93 93.1 71.11 16.34 

8º Ano 

Masculino 
Coletivas 33 48.28 94.59 81.55 9.00 

0.241 
Individuais 19 44.83 93.1 72.47 10.50 

Feminino 
Coletivas 39 31.03 93.1 69.89 15.63 

0.379 
Individuais 29 24.14 85.14 62.48 15.39 

9º Ano 

Masculino 
Coletivas 25 41.89 97.3 68.69 16.02 

0.917 
Individuais 9 51.72 93.24 73.2 13.82 

Feminino 
Coletivas 36 13.79 96.67 60.85 19.39 

0.099 
Individuais 15 20.69 82.43 51.87 19.56 

 

Em relação à comparação do tipo de modalidade para cada sexo em 

cada ano de escolaridade constata-se que, segundo os resultados do desvio 

padrão, existe maior dispersão dos valores obtidos nas modalidades individuais 

no 7º ano, no 8º ano/masculino e 9º ano/feminino e nas restantes combinações 

verifica-se o inverso.      

A média de % t AMV nos dois tipos de modalidade é, em todos os anos, 

superior nas modalidades coletivas, com exceção do 9º ano para o sexo 

masculino, em que acontece o oposto. Já o valor p identifica que estas 

diferenças entre a % t AMV das modalidades coletivas e individuais não são 

estatisticamente significativas, uma vez que em todas as combinações 

efetuadas o valor p> 0.05.   
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Análise em cada espaço e sexo  

O Quadro 5 descreve a % t AMV dos alunos, agrupados por sexo, 

relativa à prática de modalidades coletivas e individuais em espaços interiores 

e exteriores. Os valores apresentados referem-se aos parâmetros descritos 

anteriormente. 

Quadro 5 - Análise descritiva por espaço/sexo/tipo de modalidade 

Espaço Sexo Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

Exterior 

Masculino 
Coletivas 63 48.28 97.3 80.93 12.77 

0.249 
Individuais 11 52.7 98.65 78.44 14.25 

Feminino 
Coletivas 76 31.03 96.67 71.13 17.41 

0.012 
Individuais 17 20.69 89.66 57.98 17.49 

Interior 

Masculino 
Coletivas 17 41.89 86.49 65.29 12.82 

0.173 
Individuais 50 44.83 93.24 75.36 11.88 

Feminino 
Coletivas 21 13.79 82.43 53.59 17.82 

0.101 
Individuais 60 24.14 93.1 65.85 17.34 

 

Nas quatro combinações possíveis observa-se que o valor mínimo e 

máximo de % t AMV é superior nas modalidades individuais, exceto no espaço 

exterior praticado pelo sexo feminino. Os valores de desvio padrão indicam 

maior dispersão nas modalidades individuais quando lecionadas no espaço 

exterior e no espaço interior evidenciam o contrário.  

Os resultados obtidos nas médias de % t AMV permitem referir que no 

espaço exterior as modalidades coletivas apresentam valores superiores e no 

espaço interior são as modalidades individuais que ostentam valores mais 

elevados. Apesar destes resultados, as diferenças entre a % t AMV das 

modalidades coletivas e das modalidades individuais só são estatisticamente 

significativas na combinação espaço exterior/sexo feminino, sendo o valor 

p≤0,05 (0,012).   

Relativamente a esta análise, é necessário mencionar que o cálculo 

estatístico pode não ser consistente uma vez que o número de casos em 

estudo difere relativamente ao tipo de modalidade e espaço. No espaço 

exterior, o número de casos de prática de modalidades coletivas é 

substancialmente superior face à prática de modalidades individuais, e o 

inverso verifica-se no espaço interior. 
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Análise em cada duração e sexo  

O Quadro 6 descreve a % t AMV de todos os alunos, agrupados por 

sexo, relativa à prática de modalidades coletivas e individuais em aulas com 

duração de 45 e 90 minutos. Os valores estatísticos expostos são alusivos aos 

parâmetros descritos anteriormente. 

Quadro 6 - Análise descritiva por duração/sexo/tipo de modalidade 

Duração Sexo Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

45 minutos 

Masculino 
Coletivas 38 44.83 96.55 75.95 11.82 

0.667 
Individuais 32 44.83 96.67 75.76 11.22 

Feminino 
Coletivas 44 13.79 96.67 66.77 17.40 

0.064 
Individuais 43 20.69 93.1 60.63 17.35 

90 minutos 

Masculino 
Coletivas 42 41.89 97.3 79.10 12.70 

0.002 
Individuais 29 52.7 98.65 76.09 11.59 

Feminino 
Coletivas 53 28.38 94.59 67.80 17.43 

0.327 
Individuais 34 29.73 90.54 68.52 17.27 

 

Com base nos valores de desvio padrão presencia-se uma elevada 

dispersão dos valores de % t AMV em ambos os sexos mas com maior enfase 

no sexo feminino, independentemente da duração e tipo de modalidade.  

A comparação das médias de % t AMV nos dois tipos de modalidade 

possibilita constatar que a média das modalidades coletivas é superior às 

individuais em todas as combinações, exceto nas aulas de 90 minutos/sexo 

feminino, onde acontece o inverso. Através da análise do valor p, conclui-se 

que apenas as diferenças verificadas entre a % t AMV das modalidades 

coletivas e das modalidades individuais são estatisticamente significativas nas 

aulas de 90 minutos/sexo masculino, dado que o valor p≤0.05 (0.002). 

 

 

  



93 

Análise em cada duração e espaço  

O Quadro 7 descreve a % t AMV dos alunos relativa à prática de 

modalidades coletivas e individuais em aulas com duração de 45 e 90 minutos, 

lecionadas em espaços interiores e exteriores. Os valores estatísticos 

apresentados referem-se aos parâmetros relatados anteriormente. 

Quadro 7 - Análise descritiva por duração/espaço/tipo de modalidade 

Duração Espaço Modalidades 
% t AMV  

p 
n mín máx    σ 

45 minutos 

Exterior 
Coletivas 64 31.03 96.67 74.19 16.31 

0.027 
Individuais 16 20.69 96.67 59.71 17.43 

Interior 
Coletivas 18 13.79 75.86 59.77 16.41 

0.044 
Individuais 59 24.14 93.1 69.08 16.49 

90 minutos 

Exterior 
Coletivas 75 36.49 97.3 76.74 16.47 

0.868 
Individuais 12 51.35 98.65 74.44 17.50 

Interior 
Coletivas 20 38.38 86.49 57.97 16.84 

0.010 
Individuais 51 29.73 93.24 71.44 16.29 

Quando analisamos a média de % t AMV dos dois tipos de modalidades 

tendo em conta a duração e o espaço observa-se que nas aulas, sejam de 90 

ou 45 minutos, praticadas no exterior a média é superior nas modalidades 

coletiva. No interior acontece o inverso. Os valores de desvio padrão permitem 

verificar uma elevada dispersão na % t AMV das modalidades individuais, 

exceto nas aulas de 90 minutos praticadas no espaço interior, onde a dispersão 

é mais elevada nas modalidades coletivas.  

Tendo por base o valor p, conclui-se que as diferenças verificadas entre 

a % t AMV das modalidades coletivas e das modalidades individuais são 

estatisticamente significativas nos seguintes casos: Aula 45 minutos/Exterior: 

valor p≤0.05 (0.027); Aula 45 minutos/Interior: valor p≤0.05 (0.044); Aula 90 

minutos/Interior: valor p≤0.05 (0.010). Relativamente às aulas de 90 minutos 

lecionadas no exterior as observações verificadas não são estatisticamente 

significativas uma vez que o valor p>0.05 (0.868).   

Ainda em relação a esta análise importa referir que esta pode não ser 

consistente, uma vez que o número de casos em estudo difere em função da 

modalidade e espaço de prática. No espaço exterior o número de casos de 

prática de modalidades coletivas é substancialmente superior face à prática de 

modalidades individuais e o inverso verifica-se no espaço interior.  
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2.2.7.5 - Discussão dos Resultados  

A EF representa um espaço onde se deve dar oportunidade de 

experimentar, criar e recriar, significar e mostrar, através de vivências com o 

corpo. Um dos objetivos da EF, segundo Freire (1997, p.83), é a “educação 

pelo movimento”, onde todos os movimentos produzidos num certo nível 

podem e devem servir de base para outros mais elaborados. Visto isto, um 

processo de ensino-aprendizagem que estimule intensidades físicas desejáveis 

à idade do aluno possibilita o seu desenvolvimento integral e harmonioso. 

Neste entendimento, e como recomendado pela OMS (2011), as 

crianças em idade escolar devem praticar atividade física durante 60 minutos 

diários, pelo menos no nível moderado. Tendo em conta esta recomendação, 

constatamos que as aulas de EF com duração de 45 minutos não possibilitam 

atingir esse objetivo dado que o tempo útil de aula é de 30 minutos. 

Relativamente às aulas de 90 minutos, e para que seja possível atingir os 60 

minutos de atividade desejados, os alunos devem manter uma % t AMV igual 

ou superior a 80% do tempo útil (75 minutos de aula). 

A média de % t AMV das modalidades coletivas e individuais, 71.97% e 

69.33% respetivamente, não atingem a percentagem recomendada pela OMS 

(2011). A diferença existente entre os dois tipos de modalidade é 

estatisticamente significativa, sendo que o fator passível de influenciar a maior 

predisposição para as modalidades coletivas é a grande oferta de desportos 

coletivos no concelho, tal como descrito no PEE. Outro fator que pode 

influenciar é a maior preparação dos professores para estas modalidades, 

assim como a existência de infraestruturas e materiais mais direcionados para 

a prática desses mesmos desportos.  

Contudo, a conceção empírica de que as modalidades coletivas são 

substancialmente mais intensas é contraposta por este estudo que evidência 

que essa diferença não é tão clara. A reduzida superioridade da média de % t 

AMV relativa à prática de modalidades coletivas face às individuais (3,81%), 

pode ser influenciada pela prática de modalidades individuais no DE, 

nomeadamente o badminton. Esta influência pode representar um fator extra 

na motivação dos alunos e potenciador de intensidades superiores na aula. 
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Refira-se que durante o período de recolha de dados o badminton era uma das 

modalidade praticadas, como tal não podemos descurar o facto desta situação 

poder ter provocado uma maior aproximação entre a média de % t AMV das 

modalidades coletivas e individuais. 

 Agrupando os indivíduos por sexo, e comparando a média de % t AMV 

na prática dos dois tipos de modalidades, constata-se que os alunos 

apresentam média superior às alunas. Este facto é apoiado pelo estudo 

realizado por Sousa (2006), que refere que é possível verificar diferenças nos 

níveis de atividade física de acordo com o sexo, sendo os rapazes mais ativos 

e participativos que as raparigas. Estes resultados podem advir da maior 

predisposição dos rapazes para atividades generalistas e com maior 

implementação no panorama desportivo nacional, tais como o futebol, andebol 

e voleibol. Estatisticamente existe uma pequena diferença verificada na média 

de % t AMV na prática de modalidades coletivas e individuais, por raparigas, 

67.33% e 64.11% respetivamente. Estatisticamente esta é uma diferença 

significativa, possibilitando identificar uma maior predisposição das raparigas 

para a prática de modalidades coletivas, em detrimento das individuais. 

Em relação à análise estatística que reporta ao ano de escolaridade e 

sexo importa referir que esta pode não ser consistente uma vez que o número 

de casos em estudo difere relativamente ao tipo de modalidade. Esta situação 

deve-se a diferentes condicionantes, nomeadamente à disponibilidade de 

espaço e material, e à planificação das aulas no período de recolha de dados. 

No entanto, e segundo os dados obtidos, constata-se que a média da % t AMV 

dos alunos nos três anos de escolaridade na prática de modalidades coletivas 

é ligeiramente superior à média das aulas onde se lecionaram modalidades 

individuais. Ao longo dos anos de escolaridade a média de % t AMV vai 

diminuindo para ambos os sexos. Do 7º para o 8º ano existe um declínio da 

média de % t AMV de 6,49%, e do 8º para o 9º ano existe um decréscimo de 

12,48%. Conforme o descrito no estudo realizado por Sallis e Owen (1999) 

podem existir vários fatores que influenciam a prática de atividade física 

levando à sua diminuição, nomeadamente fatores genéticos, fisiológicos, 

ambientais e sociais.  
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É também notória, no 8º ano, uma média de % t AMV 12,22% superior 

referente às modalidades coletivas comparativamente às individuais. Esta 

situação pode ser justificada pela prática de futebol e rugby como modalidades 

coletivas, e de várias disciplinas da ginástica como modalidades individuais.  

Diferenciando os alunos por sexo e espaços de prática, verifica-se que a 

média de % t AMV das modalidades coletivas comparativamente com as 

individuais, é cerca de 28% superior quando a aula é lecionada no espaço 

exterior. Em sentido contrário, verifica-se que a média de % t AMV é superior 

nas modalidades individuais quando estas são lecionadas no espaço interior, 

embora seja uma diferença pouco expressiva (3,39%). Esta evidência pode ser 

fundamentada pelas condicionantes espaciais, isto é, o espaço exterior dispõe 

de melhores condições para a prática de jogos desportivos coletivos, 

potenciando a intensidade da prática e, consequentemente, uma maior % t 

AMV, comparativamente com o espaço interior que dispõe de características 

direcionadas para a prática de modalidades individuais, nomeadamente 

ginástica, atletismo e badminton (singulares). Contudo, conclui-se que apenas 

as diferenças observadas são estatisticamente significativas no caso das 

alunas nas aulas lecionadas no espaço exterior.  

No que concerne à diferenciação das aulas por duração e sexo a média 

de % t AMV das modalidades coletivas comparativamente as modalidades 

individuais é ligeiramente superior. Excetuam-se as modalidades individuais 

praticadas por raparigas em aulas de 90 minutos, sendo possível observar que 

a média de % t AMV é superior às aulas onde se lecionam modalidades 

coletivas. As aulas de 90 minutos apresentam média de % t AMV superior às 

de 45 minutos, independentemente do tipo de modalidade praticada. Pese 

embora as observações referenciadas é possível concluir que apenas as 

diferenças verificadas são estatisticamente significativas no caso do sexo 

masculino, nas aulas de 90 minutos.  

Na comparação por espaço e duração as diferenças verificadas na % t 

AMV das modalidades coletivas e individuais são estatisticamente significativas 

quando: a aula tem duração de 45 minutos e é lecionada no espaço exterior; a 



97 

aula tem duração de 45 minutos e é lecionada no espaço interior; a aula tem 

duração de 90 minutos e é lecionada no espaço interior. 

 É possível apurar que as aulas de 90 minutos apresentam um valor 

médio de % t AMV superior às aulas de 45 minutos, sendo a diferença de cerca 

de 1% nas modalidades coletivas, e de 12% nas modalidades individuais. Esta 

situação pode ser fundamentada pelo menor tempo disponível para a prática 

nas aulas de 45 minutos e pelo tempo despendido na organização e transição 

das situações de aprendizagem para a prática de modalidades individuais. A 

ginástica onde as aulas são estruturadas por estações com vários materiais 

gímnicos é um claro exemplo.  

Nesta análise é importante referir que estes resultados estatísticos 

podem não ser consistentes uma vez que o número de casos em estudo difere 

relativamente ao tipo de modalidade. No espaço exterior o número de casos de 

prática de modalidades coletivas é substancialmente superior face à prática de 

modalidades individuais, e o inverso verifica-se no espaço interior. Esta 

situação pode ser fundamentada com base no pressuposto de que é efetuada 

uma planificação das aulas em função do espaço disponível. Neste 

entendimento, modalidades individuais, nomeadamente ginástica acrobática e 

badminton (singulares), são preferencialmente lecionadas no espaço interior, e 

por outro lado, modalidades coletivas tais como andebol ou futebol são 

lecionadas no espaço exterior. A tipologia da tarefa durante o período de 

recolha de dados pode também ser considerada como fator passível de 

influenciar o estudo efetuado. A realização de jogos reduzidos como forma de 

exercitação de conteúdo potencia a participação ativa dos alunos e 

consequentemente maior média de % t AMV. 
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2.2.7.6 - Conclusões  

O estudo tem por objetivo geral avaliar as diferenças de % t AMV das 

aulas de EF das turmas do ensino regular diurno do 3º ciclo do Ensino Básico 

em função da modalidade (coletiva ou individual).  

Após uma análise dos resultados obtidos é possível verificar que as 

aulas de EF, na sua generalidade, com base nas observações efetuadas, 

apresentam um nível de intensidade moderada a vigorosa abaixo das 

recomendadas pela OMS (2011). Neste entendimento, e baseado na 

investigação realizada, podemos aferir as seguintes conclusões relativas às 

aulas de EF da Escola Secundaria I3 de Paços de Ferreira: 

1 - Nas aulas de EF os alunos mantêm em média 21 e 53 minutos de 

atividade moderada a vigorosa, para aulas com duração de 45 e 90 minutos 

respetivamente.  

 

2 - Na prática de modalidades coletivas os alunos mantêm uma atividade 

3,81% superior às modalidades individuais. A diferença existente é 

estatisticamente significativa, sendo possível afirmar que existem diferenças na 

% t AMV das aulas de EF em função do tipo de modalidade praticada (coletiva 

ou individual).  

 

3 - Nas modalidades coletivas 63 alunos conseguem ter um valor igual 

ou superior a 80% de % t AMV, correspondendo a 35.59 % dos alunos que 

praticam modalidades coletivas. Nas modalidades individuais, apenas 37 

alunos conseguem ter um valor igual ou superior a 80% de % t AMV, 

perfazendo uma % de 26.81 no grupo de alunos que as praticam. 

 

4 - Quanto ao sexo, podemos concluir que os rapazes apresentam uma 

% t AMV superior às raparigas nos dois tipos de modalidades (coletivas e 

individuais), contudo, apenas é possível afirmar que existem diferenças 

estatisticamente significativas em função da modalidade praticada nas 

raparigas.  
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5 - Não são estatisticamente significativas as diferenças na % t AMV das 

aulas de EF em função da modalidade praticada, sexo e ano de escolaridade, 

no entanto é possível verificar que: 

- A % t AMV de todos os alunos, independentemente do ano de 

escolaridade, na prática de modalidades coletivas é ligeiramente 

superior à % t AMV das modalidades individuais. 

- A % t AMV dos alunos apresenta um declínio acentuado ao longo dos 

anos de escolaridade. 

 

6 - Agrupando os indivíduos por sexo e diferenciando os espaços de 

prática apenas são estatisticamente significativas as diferenças da % t AMV no 

caso das raparigas nas aulas lecionadas no exterior, independentemente da 

modalidade porém é possível averiguar que: 

- A % t AMV das modalidades coletivas comparativamente com as 

individuais é superior quando a aula é lecionada no espaço exterior.  

- A % t AMV das modalidades individuais comparativamente com as 

coletivas é superior quando estas são lecionadas no espaço interior.  

 

7 - No que concerne à diferenciação das aulas por duração e sexo, 

relativamente aos dois tipos de modalidade, apenas são estatisticamente 

significativas as diferenças de % t AMV verificadas no caso dos rapazes nas 

aulas de 90 minutos. Pese embora o referido anteriormente, é possível 

observar que as aulas de 90 minutos apresentam, para ambos os sexos, % t 

AMV superiores comparativamente com as aulas de 45 minutos. 

 

8 - Na comparação por espaço e duração conclui-se que as diferenças 

na % t AMV verificadas dos dois tipos de modalidades são estatisticamente 

significativas nos seguintes casos: Aula 45 minutos/Exterior; Aula 45 

minutos/Interior; Aula 90 minutos/Interior. 
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Em suma, podemos concluir que apesar dos resultados obtidos em 

todas as análises existiram fatores não controlados influenciadores dos 

resultados, nomeadamente a experiência do professor, metodologia de ensino 

e o número de modalidades praticadas. Neste contexto, a investigação por tipo 

de modalidade possibilitou a comparação e análise de diferentes variáveis 

relativas à prática da EF, como sexo, o espaço e duração. No entanto, o estudo 

apresentou algumas limitações, nomeadamente pelo reduzido número de 

alunos estudados, facto que não possibilitou uma base de dados consistente 

para algumas variáveis. Deste modo, em estudos posteriores, será necessária 

a avaliação de um maior número de indivíduos pertencentes à mesma turma, 

possibilitando uma amostra mais significativa na comparação da prática de 

modalidades coletivas e individuais, duração da aula, espaço de prática, 

tipologia de tarefa e metodologia de ensino. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDER A VIVER EM 

COMUNIDADE 
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2.3 - APRENDER A VIVER EM COMUNIDADE 

Aprender a viver em comunidade é fundamental para qualquer atividade 

humana. Como refere Delors (2001, pp. 84-85) é importante organizar e 

realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos no respeito pelos 

valores do pluralismo e da compreensão mútua. É, já quando inseridos num 

processo de iniciação profissional, em que a aquisição de valores e ideias é 

importante para a integração numa comunidade profissional, que a convivência 

em comunidade se revela crucial. Assim, neste ponto são apresentadas 

diferentes experiências, nomeadamente o papel do DT e o conselho de turma, 

o DE e demais atividades com participação ativa dos elementos do Núcleo de 

Estágio.    

2.3.1 - Viver no meio escolar  

Aprender a viver no contexto escolar é um importante processo pelo qual 

qualquer professor, principalmente um estudante-estagiário, necessitou 

vivenciar para reconstruir a sua identidade profissional e pessoal.  

Segundo Wenger (1998), a aprendizagem profissional não pode ser 

dissociada dos contextos em que as experiências acontecem e se 

desenvolvem, ou seja, participar nas atividades sociais desenvolvidas pela 

comunidade em que está inserido. Pois, é através das diversas interações que 

se estabelece entre o estudante-estagiário e os elementos da comunidade 

escolar que o candidato a professor se desenvolve.  

Assim, aprender com os pares é essencial na nossa profissão. O 

desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do contexto em que 

exercemos a nossa atividade. Todo o professor deve ver a escola não somente 

como o lugar onde ensina mas onde aprende. A atualização e a produção de 

novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os 

colegas que tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas 

para problemas educativos.  

Tendo por base o que refere Nóvoa (1995), a identidade não é algo 

adquirido ou uma propriedade ou produto. A identidade é um lugar de lutas e 
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conflitos, um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. É 

uma construção que premeia a vida do professor com destaque para o 

momento de escolha da profissão, da formação inicial e pelos diferentes 

espaços institucionais onde se desenvolve a profissão.  

De acordo com Veiga (2008), a identidade profissional constrói-se 

também pelo significado que cada professor dá à atividade docente no 

quotidiano, na sua visão do mundo, como se situa em relação à vida e à 

profissão, as suas angústias, anseios, saberes e sentidos. Neste processo de 

construção de identidade e desenvolvimento profissional, a contribuição da 

pesquisa-formação por meio de grupos colaborativos é fundamental pois 

assume um papel que transcende o ensino que pretende uma mera atualização 

científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar 

espaços de participação, de reflexão e de estímulo crítico ao constatar a 

complexidade e contradições da profissão e sociedade. 

A interação entre os estudantes-estagiários e os professores do Grupo 

de EF da escola permitiu a permuta de conhecimentos, ou seja, não fomos 

meros recetores de informação mas sim criadores de valores a partir das 

opções e restrições que efetuamos.  

Deste modo, após um ano de convivência com os professores do Grupo 

de EF, mais frequentemente com o professor responsável pela equipa de 

andebol do DE, consigo compreender o papel importante que eles tiveram na 

minha integração na escola e na comunidade educativa.  

A estreita relação que estabeleci com eles, no espaço escolar e fora dele 

(nos convívios que organizaram como se pode verificar na Figura 13), foi muito 

relevante para superar alguns problemas relacionados com o processo de 

ensino-aprendizagem, sobretudo na 

partilha de algumas angústias e dilemas. 

Exemplos disso estão patentes em alguns 

excertos retirados do DB (componente não 

letiva) que a seguir exponho:  

 

Figura 13 - Almoço de Natal 
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«Entre os vários assuntos que foram abordados destaco o facto de os 

professores partilharem as suas experiências connosco. Considero 

importante este convívio, no sentido de criar um espaço de análise 

partilhada das práticas no qual se discutem ideias sobre o ensino e 

aprendizagem e se elaboram perspetivas comuns sobre os desafios da 

formação pessoal, profissional e cívica dos alunos» (Diário de Bordo, 4 

de novembro de 2011). 

«Após a minha aula de 45 minutos fiquei no gabinete de Educação 

Física a trabalhar. Nessa altura surgiu um professor e questionei-o sobre 

o facto de estar ali uma vez que não há aulas de Educação Física das 

13.30 às 15h. Ele respondeu que estava no horário de supervisão e que 

nesse tempo, em vez de estar na biblioteca a ler livros ou estar 

simplesmente sem fazer nada, decidiu dar apoio às suas turmas» (Diário 

de Bordo, 3 de maio de 2012). 

«Ontem, durante a observação da aula, para recolha de dados do 

estudo, conversei um pouco com o professor sobre o seu aluno com 

paralisia cerebral» (Diário de Bordo, 17 de maio de 2012).  

A troca de experiências permitiu-me tomar decisões mais conscientes e 

consistentes sobre o controlo da turma, a gestão do tempo, materiais e 

espaços, bem como a forma de lecionar determinadas modalidades. A 

participação e envolvimento dos professores nas atividades organizadas pelo 

núcleo foram influenciados pela relação que estabelecemos com eles. A 

atividade do Dia Radical, que organizamos e em que todos os professores 

disponíveis estiveram presentes, foi um claro exemplo desta dinâmica.  

Em suma, tal como elucida Freire (1996) a aprendizagem centra-se em 

dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a escola, como 

lugar de crescimento profissional permanente. Sendo assim, a formação é um 

ciclo que abrange a nossa formação inicial enquanto alunos, como estudante-

estagiário (prática de supervisão), como iniciante (nos primeiros anos da 

profissão) e como titular (formação continuada).  
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2.3.2 - O Diretor de Turma 

A função de DT é uma das incumbências do professor, pelo que tive 

como preocupação acompanhar o DT do 7º A, ao longo de todo o ano letivo. 

Também fui uma presença assídua nas reuniões do conselho de turma do 9ºB, 

a “minha” turma, e fui mantendo conversas informais com a respetiva DT.  

Reconhecendo a importância do DT procurei adquirir e compreender as 

leis que regulamentam as funções e tarefas, bem como perceber o papel ao 

nível da gestão das relações humanas, nomeadamente na resolução de 

conflitos e implementação de estratégias para a promoção de ambientes 

favoráveis ao ensino.  

Segundo Marques (2002, p. 15) “o diretor de turma é o eixo em torno do 

qual gira a relação educativa.” Por conseguinte, no sentido de compreender de 

forma mais operacional e objetiva as funções desse agente central da relação 

educativa, para além da leitura e análise do regulamento interno da Escola 

Secundária I3 de Paços de Ferreira, eu e os meus colegas de Núcleo de 

Estágio, elaboramos um conjunto de questões (Anexo X) e, posteriormente, 

realizamos uma entrevista ao DT do 7º A. Uma das questões consistiu em 

tentar compreender o processo que conduz à nomeação dos diretores de turma 

e os respetivos critérios de seleção. Tendo em conta a resposta dada, 

percebemos que a direção da escola é responsável pela nomeação dos 

diretores de turma. No entanto, na resposta não foram revelados quais os 

critérios para essa escolha, pelo que efetuei uma pesquisa nesse sentido, 

contudo não tive acesso a qualquer critério. 

Apesar de não ter obtido esta informação, considero que os critérios 

estão associados ao sentido de responsabilidade e de disciplina dado que a 

tarefa a desempenhar é de grande importância. O DT evidencia-se como um 

forte elo de ligação nos diferentes atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente, os outros professores, os alunos, os 

encarregados de educação e a direção da escola. 

Para o cumprimento das tarefas que são exigidas, é atribuído ao DT 

nesta escola, quatro blocos semanais de 45 minutos, distribuídos da seguinte 

forma: 1º Apoio à direção de turma (justificar faltas, verificar cadernetas, 
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orientação do estudo, etc…); 2º Formação Cívica (engloba planificação anual e 

ministrar as aulas); 3º Atendimento aos Pais; 4º Este bloco é utilizado da forma 

que o DT considere mais pertinente. 

As principais funções/competências do DT que vêm explanadas no 

regulamento interno da escola, sendo igualmente expostas de forma clara pelo 

professor durante a entrevista, são apresentadas de seguida:  

«Ligação da turma com a escola. Tudo tem que passar pelo diretor de 

turma. 

Ligação de tudo o que se passa na escola com os encarregados de 

educação. 

(…) trata todos os assuntos relativos à turma: problemas de 

comportamento, aproveitamento, assiduidade e pontualidade, problemas 

financeiros, apoio psicológico» (Entrevista ao Diretor de turma 7ºA). 

No que concerne à ligação entre turma e escola, tentei perceber junto do 

DT do 7ºA quais estratégias havia utilizado para realizar essa ligação. O 

professor revelou que no início do ano deu a conhecer aos alunos os seus 

direitos e deveres, efetuou uma visita guiada para os alunos contactarem com 

todos os locais da escola e informou de que forma poderiam resolver todas as 

situações que surgissem ao longo do ano. Este procedimento foi fundamental 

para que os alunos pudessem ambientar-se ao novo contexto.   

O DT é o professor que acompanha, apoia e coordena os processos de 

aprendizagem, desenvolvimento e orientação entre alunos, professores e 

encarregados de educação dentro e fora da sala de aula. É responsável pela 

criação de um ambiente favorável para que professores e alunos possam 

partilhar as suas experiências de forma objetiva e sem conflitos. 
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2.3.2.1 - O conselho de turma  

O conselho de turma segundo o documento mencionado no tema 

anterior, é uma estrutura educativa presidida pelo DT que tem como missão 

organizar, acompanhar e avaliar as diferentes atividades que deverão ser 

desenvolvidas ao longo do ano letivo pela turma que está sobre a sua 

competência. 

O conselho é constituído por todos os professores da turma, por um 

delegado de turma eleito pelos alunos e por dois representantes dos pais e 

encarregados de educação e, caso seja necessário, pelo professor do apoio 

educativo. 

Os representantes dos encarregados de educação são eleitos pelos 

restantes pais/encarregados de educação da turma, sendo muitas vezes 

selecionado pela disponibilidade e interesse mostrado em participar nas 

reuniões. Pretende-se com o envolvimento do representante dos pais e do 

delegado de turma, que tragam problemas e situações que gostariam de ver 

resolvidas na turma ou na escola, tendo em vista criar as condições para um 

maior aproveitamento escolar dos alunos. Os representantes dos pais e 

encarregados de educação não poderão participar nas reuniões destinadas à 

avaliação sumativa dos alunos. 

A acompanhar o DT nas reuniões há um secretário que é nomeado 

pelos órgãos de gestão da escola no início do ano letivo, ficando com este 

cargo até final do ano. Nas reuniões de conselho de turma podem ainda 

participar técnicos extra escola (psicólogos e assistentes sociais), caso a turma 

tenha alunos em regime educativo especial.  

É da competência do conselho de turma a elaboração do dossier da 

turma, no qual está inserida toda a informação e documentação relativa aos 

alunos e à turma e que é atualizado e organizado pelo DT. Pode-se intitulá-lo 

de “Bíblia”, uma vez que traça o caminho percorrido e orienta o caminho a 

percorrer, assim como indica as necessárias ajudas internas e externas que 

permitam alcançá-lo. 

 O conselho de turma reúne ordinariamente no início do ano letivo e uma 

vez por período e realiza reuniões intercalares no primeiro e segundo períodos. 
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Reúne de forma extraordinária sempre que quaisquer assuntos de natureza 

pedagógica ou disciplinar o justifiquem. 

Na primeira reunião do conselho de turma o DT efetua a caracterização 

da turma, sendo que esta caracterização é realizada após análise dos 

processos individuais dos alunos. É um procedimento fundamental para a 

antecipação de possíveis problemas, alertando os professores para as 

principais dificuldades dos alunos no sentido de os despertar para uma 

possível atuação, que deve ser o mais precoce possível. Esta situação foi 

referenciada, e relatada nos seguintes momentos de reflexão: 

«Foi possível constatar que alguns alunos necessitam de apoio a 

matemática, português e inglês, e que existe um aluno que possui um 

tutor. De certa forma, estas dificuldades podem explicar as prestações 

de alguns alunos na aula de educação física, sobretudo no que concerne 

à compreensão dos conteúdos táticos» (Reflexão da 1ª reunião do 

conselho de turma). 

 «A reunião intercalar teve como objetivo fazer o ponto de situação da 

participação e aproveitamento dos alunos. A diretora de turma falou 

sobre o caso particular de um aluno, pois não é presença regular nas 

aulas estando em risco de retenção pela quarta vez no 9º ano» 

(Reflexão da reunião intercalar do 2º período). 

Estas reuniões promovem o acompanhamento dos alunos e orientação 

dos seus estudos, facilitam o desenvolvimento e realização pessoal, avaliando 

regularmente a eficácia e tomada decisões face às estratégias e métodos 

adotados no processo de ensino-aprendizagem. 

É também importante reconhecer que, para a obtenção de sucesso dos 

alunos, deve existir um ambiente de rigor e proximidade com os encarregados 

de educação. De facto, é pela conjugação de fatores como a seriedade, rigor e 

estreita relação entre o DT e os encarregados de educação, que a escola 

alcança a criação de hábitos de trabalho nos alunos e a construção de 

ambientes positivos, facilitando o seu desenvolvimento pessoal. 
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Em síntese, e de acordo com Castro (1995, pp. 82-85), o DT exerce um 

“vasto leque de funções” sejam as citadas em regulamentos normativos ou as 

diretamente ligadas ao acompanhamento e coordenação do processo de 

ensino-aprendizagem. A complexidade desta função advém da necessária 

capacidade de interação e envolvimento social que exige, dado que conseguir 

harmonizar as relações com os encarregados de educação, alunos, 

professores e direção da escola nem sempre é fácil. O DT que se limitar a 

cumprir com aquilo que é meramente burocrático e funcional estará a reduzir a 

sua verdadeira função, uma vez que a sua missão é potenciar a aprendizagem 

dos alunos sem desistir de nenhum deles.  

 

2.3.3 - O Desporto Escolar  

À imagem do que foi realizado para a compreensão do papel do DT, 

também para o DE recorreu-se a uma entrevista à coordenadora do DE (Anexo 

XI), e ao professor responsável pela equipa de andebol.   

O DE é, segundo os objetivos veiculados pelo PEE e reforçado pela 

opinião dos entrevistados, um instrumento essencial na promoção da saúde, na 

inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate ao 

insucesso e abandono escolar, contribuindo para a formação integral dos 

jovens em idade escolar através da prática de atividade física e desportiva.  

Desenvolvido pelo Grupo de EF, tem por finalidade proporcionar a todos 

os alunos, com mais ou menos potencialidades, o acesso gratuito à prática de 

atividade desportiva orientada por professores da área. O DE tem, também, 

como objetivos contribuir para a promoção de hábitos de vida saudável, 

melhorar a qualidade da educação, fomentar a prática desportiva de qualidade, 

aumentar o sucesso escolar, melhorar métodos de ensino-aprendizagem, criar 

instrumentos facilitadores da inclusão e valorizar a formação pessoal. 

Após a leitura deste preâmbulo podemos concluir que, o que foi referido 

é transversal quer aos fundamentos da EF na escola quer no desporto 

federado. Então quais serão as diferenças e semelhanças entre o DE e as 

aulas de EF, e entre o DE e o desporto federado? 
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Relativamente à primeira comparação pode-se inferir que a aula é um 

ponto de partida para o início da prática da modalidade, onde os conteúdos 

base são lecionados tornando-se fundamentais para a aquisição de novos e 

mais evoluídos conteúdos no DE. As grandes diferenças que existem entre a 

aula e o DE residem no facto de no DE os alunos praticarem por gosto e 

vontade enquanto na aula temos alunos que, por vezes, não estão muito 

motivados para a prática. A competição formal é outra diferença. Estes dois 

aspetos são determinantes para o empenho e motivação dos discentes para a 

prática.  

No que às semelhanças e diferenças entre o DE e o desporto federado 

diz respeito, a proeminência de semelhanças é evidente pois existem treinos, 

competições e o regulamento é idêntico. No entanto, apesar das semelhanças, 

os alunos acabam por considerar o desperto federado “como uma atividade 

mais importante do que o DE” (caso dos alunos que praticam a mesma 

modalidade nos clubes e no DE) pois encaram que no clube têm a 

oportunidade de alcançar sucesso a nível profissional. Uma diferença 

identificada relaciona-se com a arbitragem, uma vez que no DE é efetuado por 

alunos em que a formação é efetuada no âmbito escolar e no desporto 

federado a estrutura formativa tem uma abrangência mais rigorosa.   

A atividade interna e externa do DE é de oferta obrigatória em todas as 

escolas, devendo ser parte integrante do PEE. Trata-se do direito dos alunos à 

prática de atividade desportiva como forma de complementar a sua formação 

integral como cidadãos. Os princípios da universalidade, igualdade e equidade 

devem ser respeitados, nomeadamente promovendo a universalização da 

prática desportiva regular em todas as idades de escolaridade. 

O projeto de DE deve ser concebido e afirmar-se como um processo 

contínuo, contribuindo para a criação de uma cultura desportiva de escola e 

para o desenvolvimento desportivo local.  

Cabe aos órgãos de gestão da escola assegurar os recursos humanos e 

materiais necessários ao desenvolvimento do projeto de DE, garantindo 

condições para que os alunos, quando em representação da escola, se 

desloquem para as atividades do DE ao abrigo de todas as normas vigentes 
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para o efeito, nomeadamente seguro escolar, autorização dos encarregados de 

educação e outros que se venham a verificar necessários. Deve ainda estar 

assegurado que os alunos não serão prejudicados na sua carreira académica, 

devendo a escola promover atividade de acompanhamento escolar sempre que 

necessário.  

A coordenação das atividades é da responsabilidade do professor 

coordenador do DE, em articulação com o Grupo de EF. A planificação anual 

dos trabalhos corresponde a um conjunto de atividades com caráter regular e 

sistemático, devidamente calendarizado e integrado no plano anual de 

atividades da escola. O plano deve incluir campeonatos/torneios internos, 

corta-mato, dias ou semanas da modalidade, sessões de formação de 

dirigentes/monitores/juízes ou árbitros, e atividades para alunos com 

necessidades educativas especiais. 

As atividades internas são a base a partir da qual são organizadas as 

atividades externas, devendo estas ser entendidas como toda a atividade 

desportiva desenvolvida através da participação em Encontros Inter-Escolas, 

de caráter competitivo (visando o apuramento seletivo – Campeonatos 

Regionais, Nacionais ou Internacionais) ou de caráter não competitivo 

(Encontros/Convívios). Por exemplo, no andebol juvenil: 

 «segundo o professor, a competição tem duas fases. Na primeira jogam 

todos contra todos e os dois primeiros classificados passam para a 

segunda fase onde vão disputar com os homólogos de outras regiões o 

campeonato nacional. As restantes equipas realizam uma 2ª fase com 

outras do mesmo nível» (Diário de Bordo, 11 de fevereiro de 2012).  

Todas as atividades desenvolvidas, seja em contexto interno ou externo, 

devem ter como objetivo proporcionar a aquisição de competências físicas, 

técnicas e táticas, na via da evolução desportiva e da formação integral do 

jovem, respeitando os princípios do desportivismo. 

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do 

quadro normativo vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de 

grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e na melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
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Contudo, nem sempre estes objetivos são colocados como pontos 

centrais na aplicação do desporto na escola, elevando para primeiro plano os 

interesses económicos e políticos. Por exemplo, este ano e tendo em conta o 

referido pela coordenadora do DE, “nos últimos dois anos o número de alunos 

nos treinos tem vindo a reduzir”. Os motivos deste decréscimo de participantes 

são vários e de vária ordem, nomeadamente, a redução do número de horas 

motivada pelo corte nas verbas atribuídas ao DE, a dispersão, e até a 

diminuição, dos espaços destinados à prática de desporto e a sobrecarga 

horária a que os alunos estão sujeitos.   

Face ao observado verifica-se que o DE se encontra subvalorizado, 

estando dependente de um conjunto de interesses políticos e económicos que 

faz com que as suas normas ou leis vão sofrendo alterações. Assim, cabe-nos 

a nós, profissionais de EF, “lutar” pela manutenção do DE, uma vez que este é 

determinante para milhares de alunos espalhados pelo país, contribuindo 

decisivamente para o seu futuro enquanto cidadãos saudáveis, ativos, 

respeitadores e competentes. 

«O Desporto Escolar é mais um excelente veículo, para além da sala de 

aula, no sentido de atingir o objetivo da formação de pessoas, ou seja, 

conseguir promover a autonomia e a opinião crítica perante a 

sociedade» (Diário de Bordo, 11 de fevereiro de 2012).  

 Este excerto retirado do DB de vivências e experiências fora da “sala de 

aula” comprova que o acompanhamento que fiz do DE, ao longo deste ano de 

Estágio, permitiu cimentar a convicção que o DE é um excelente veículo de 

aprendizagem e de entrada num estilo de vida ativo, dinâmico e onde a 

atividade desportiva tem um papel preponderante.  
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2.3.4 - Atividades: Núcleo de Estágio como organizador e 

participante 

Para além do acompanhamento do DE e DT, o Núcleo de Estágio 

participou e organizou vários eventos desportivos com o intuito de promover 

maior interação com a comunidade educativa.  

O Grupo de EF elabora para cada ano o Plano Anual de Atividades, 

onde apresenta todas as atividades que o grupo se propõe realizar com o 

objetivo de promover a prática desportiva regular e estilos de vida saudáveis, 

contando com a participação ativa da comunidade educativa e em particular 

dos alunos.   

Seguidamente apresento pequenos excertos das reflexões dos eventos 

efetuadas no DB das vivências fora do espaço de aula.    

A - Atividade com os reclusos do Estabelecimento Prisional de 

Paços de Ferreira 

No dia 27 de outubro de 2011 o Grupo de EF da escola participou numa 

atividade desportiva, composta pelos professores e os reclusos do 

Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, sendo relatadas algumas 

ilações, descritas nos seguintes excertos do DB: 

«Partindo do princípio de que as pessoas, pelos mais diversos motivos, 

podem cometer erros para com a sociedade, devendo pagar por isso 

com um período de exclusão, julgo que esse mesmo período deve 

necessariamente contribuir para sua reintegração na sociedade.  

(…) Mesmo que estas iniciativas não sejam suficientes para resolverem 

o problema e modificar a realidade, acredito que pode ser uma boa 

ferramenta de intervenção. Eles são cidadãos com direitos e deveres, 

sendo acima de tudo, seres humanos». (Diário de Bordo, 27 de outubro 

de 2011).    

Assim, considero que o desporto não deve representar uma atividade 

para "ocupar o tempo", mas sim uma proposta para uma possibilidade de 

humanização e sensibilização que possa auxiliar a desencadear iniciativas de 
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reflexão do recluso sobre a sua realidade. Deste modo, “no jogo, podem ser 

adquiridos valores que servem de base para a vida pessoal, contribuindo para 

a concretização dos princípios básicos que devem reger a educação física e o 

ensino do Desporto: a busca pelo verdadeiro; a adesão à moralidade, 

percebendo e buscando aquilo que nos enobrece e rejeitando aquilo que é 

ruim” (Bento, 2004).  

 

B - Corta-mato e caminhada pela saúde 

No dia 16 de novembro de 2011, entre as 9:00 e as 12:30 horas, inserido 

no Plano Anual de Atividades, realizou-se o Corta-Mato Escolar e a Caminhada 

pela Saúde.  

Para a realização de um evento desportivo precisamos de um 

planeamento bem elaborado, de um objetivo bem definido, de recursos 

(humanos, financeiros e materiais) e de uma organização estruturada com 

colaboradores que trabalhem em equipa para um mesmo ideal. A nossa equipa 

de trabalho, para além do Núcleo de Estágio e o professor cooperante, contou 

com a preciosa ajuda da professora responsável, nos anos transatos, pela 

organização deste evento desportivo. Assim, toda a fase de organização, 

desde a elaboração e entrega de cartas para as entidades, definição do 

percurso, publicidade e compra de lanches, foi efetuada com a colaboração de 

todos os elementos e por isso decorreu com êxito.  

A atividade foi dividida em duas componentes, sendo uma delas 

destinada ao Corta-Mato e outra à Caminhada pela Saúde (Figuras 14 e 15).  

 

  

 

Relativamente ao Corta-Mato, apesar de inicialmente estarem previstas 

duas provas (uma para os escalões “infantis/iniciados” e outra para 

Figura 14 - Corta-Mato Figura 15 - Caminhada pela saúde 



116 

“juvenis/juniores”) foram realizadas três provas devido ao elevado número de 

inscritos nos primeiros dois escalões: 1ª Prova – Infantis Masculinos e 

Femininos; 2ª Prova – Iniciados Masculinos e Femininos; 3ª Prova – Juvenis e 

Juniores Masculinos e Femininos. 

A atividade decorreu conforme o previsto apesar de uma grande 

discrepância entre o número de alunos inscritos (320) e aqueles que 

participaram (227). Os seis primeiros classificados por escalão/sexo ficaram 

apurados para o Corta-Mato da Fase Centro de Área Educativa. Neste sentido, 

e como explanado na seguinte transcrição do DB: 

«O corta-mato é um dos eventos desportivos com mais expressão e 

tradição nas escolas portuguesas. Consequência da grande adesão de 

alunos, professores (particularmente de Educação Física) e escolas de 

todo o país, o corta-mato tem sido nos últimos anos, uma das 

organizações desportivas escolares de maior referência a nível nacional. 

Como reflexo desta atividade é possível salientar a importância do 

envolvimento dos alunos implicados, principalmente ao nível das opções 

por melhores práticas e hábitos desportivos, mas também no que se 

refere à oportunidade de iniciar uma atividade desportiva de alta 

competição, tal como sucedeu em alguns dos atuais atletas nacionais.   

Será também um evento, talvez o único, no qual os alunos mais 

resistentes terão o seu momento de emulação e de vitória absoluta pois 

nas aulas, face ao reduzido tempo devotado ao desenvolvimento da 

resistência aeróbia, as prioridades e preocupações serão mais de 

natureza educativa (noção de ritmo, de capacidade, aprender a dosear o 

esforço (…)» (Diário de Bordo, 18 de novembro de 2011).  

 Após a realização desta primeira atividade teve lugar a Caminhada pela 

Saúde na qual participaram cerca de 350 alunos. 

A nível pessoal, a realização deste evento no período inicial do ano 

letivo, assumiu-se como uma mais-valia para a minha formação, uma vez que 

me possibilitou uma maior integração na escola e comunidade local.   
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C - Dia Desportivo 

No dia 16 de dezembro de 2011, último dia de aulas, tiveram lugar no 

Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira as atividades desportivas de 

encerramento do 1º período. 

No decorrer da manhã realizaram-se torneios de voleibol e badminton 

entre os alunos, assim como um jogo de voleibol e futsal entre alunos e 

professores (Figura16), sustentado no seguinte momento de reflexão: 

«De salientar que a modalidade de badminton tem bastantes praticantes, 

e por isso, a adesão foi grande, contribuindo para o sucesso do torneio. 

(…) Seguidamente realizou-se um jogo de voleibol entre as alunas e os 

professores, sendo visível o entusiasmo e a envolvência dos 

participantes. (…) À semelhança do jogo de voleibol, o jogo de futsal 

entre professores e alunos esteve repleto de entusiasmo». (Diário de 

Bordo, 17 de dezembro de 2011). 

Estas atividades de envolvência da comunidade educativa são 

importantes pois as relações humanas, embora complexas, são peças 

fundamentais na realização comportamental e profissional de um indivíduo.  

Assim, quando se assume 

que a aprendizagem é um 

processo social, o foco desloca-se 

para as interações e os 

procedimentos de ensino tornam-

se fundamentais dentro e fora da 

sala de aula. O que se diz, como 

se diz, em que momento e por quê, da mesma forma que, o que se faz, como 

se faz, em que momento e por quê, fora do contexto educativo podem afetar as 

relações professor-aluno. O comportamento do professor fora da sala de aula 

expressa as suas intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos que 

afetam cada aluno.  

Desta forma, o relacionamento entre professor-aluno envolve interesses 

e intenções, sendo esta interação o expoente das consequências, pois a 

Figura 16 - Jogo de futsal entre professores e alunos 
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educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento 

comportamental e agregação de valores das pessoas.  

Em suma, considero que aprender torna-se mais interessante quando 

existe humanização das relações, tendo sempre por base o objetivo principal, 

ou seja, que os alunos aprendam, quer em contexto de aula, quer noutro 

contexto educativo.  

 

D - Ação de formação “Tag-Rugby na Escola” 

No dia 29 de fevereiro de 2012 realizou-se, na Escola Secundária I3 de 

Paços de Ferreira, com organização do Núcleo de Estágio de EF da FADEUP, 

uma ação de formação com a temática “Tag-Rugby na Escola” (conforme 

Figura 17).  

Esta ação de formação 

estava inserida no Plano Anual de 

Atividades da Área Disciplinar de 

EF e DE e teve como objetivo 

geral incentivar o desenvolvimento 

integral dos alunos e diminuir a 

taxa de abandono escolar.  

Tal como refere Tomaz Morais (Diretor Técnico Nacional da Federação 

Portuguesa de Rugby), “a acompanhar o sucesso e mediatização dos Lobos, 

nasceu um grande projeto de introdução da modalidade nas escolas: o Tag-

Rugby”.  

O Tag-Rugby é um jogo de iniciação ao rugby, fácil de jogar, divertido e 

seguro. Pode ser praticado por equipas mistas, mesmo em espaços reduzidos 

e com pisos duros como os que habitualmente existem nas escolas. Sendo 

uma modalidade que se encontra em crescimento e que certamente despertará 

o interesse de toda a comunidade educativa, o objetivo específico da 

organização de uma ação de formação com esta temática passou por elevar a 

cultura desportiva dos alunos e professores e, dessa forma, incentivar a criação 

desta modalidade no DE, aliás, já prevista no PEE. 

Figura 17 - Ação de formação “Tag-Rugby na Escola” 
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A gestão deste evento revelou-se um processo complexo que englobou 

um conjunto de etapas essenciais para o sucesso da sua realização. Existiram, 

portanto, ações a desenvolver antes, durante e após o evento. Apesar de não 

ter corrido como planeado, uma vez que foi necessário reajustar o tempo de 

formação, a ação de formação cumpriu com os objetivos propostos e ficou 

patente que trabalhando em equipa conseguimos obter resultados positivos 

(conforme Figura 18).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18 - Reflexão da ação de formação no site da escola 
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E - Dia Radical 

No âmbito das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estágio de EF 

da FADEUP, realizou-se no dia 23 de março de 2012 a atividade inserida no 

Plano Anual de Atividades, intitulada de “Dia Radical”.  

Com a realização desta atividade pretendeu-se incentivar o 

desenvolvimento integral dos alunos e contribuir para a diminuição da taxa de 

abandono escolar, promover a relação social entre as comunidades discente e 

docente fora do contexto letivo, dinamizar e promover as relações entre a 

comunidade escolar, estimular a conduta e o desenvolvimento cívico dos 

alunos, potenciar as atividades físicas e desportivas na escola com vista à 

promoção da saúde e bem-estar físico e psíquico, incentivar a participação da 

comunidade escolar e fomentar o gosto pela prática de atividades ao ar livre e 

preservação da natureza, estimular a competição, cooperação e capacidade 

organizativa dos alunos, e possibilitar a participação de todos os alunos em 

atividades que habitualmente exigem recursos financeiros elevados.  

Foi um evento que facilitou a interação entre professores e alunos, 

proporcionou o contacto com diferentes atividades radicais dentro das 

instalações da escola, nomeadamente paintball, escalada, slide, bola zorb, tiro 

com arco e zarabatana, e orientação. 

Revelando-se um processo complexo, a gestão deste evento exigiu um 

trabalho árduo, rigoroso e, acima de tudo, responsável, tendo sido estruturado 

num conjunto de etapas, tais como, o levantamento de informações relevantes 

para a sua execução, o seu planeamento e organização, a sua realização e, no 

final, a sua avaliação. 

Na etapa inicial efetuou-se a tomada de decisões relativas aos objetivos 

do próprio evento, às estratégias a utilizar para alcançar esses objetivos e aos 

recursos necessários para a sua realização. Trata-se de uma fase importante 

para a elaboração de um plano de análise a toda a situação, o que permitirá a 

realização de um planeamento e organização mais preciso e rigoroso. Na 

análise situacional do evento em questão, o levantamento de informações foi 

direcionado para os objetivos da sua execução, para as estratégias a 
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implementar na sua divulgação, para a angariação de dinheiro e para os 

recursos necessários ao seu desenvolvimento.  

Como metodologia de divulgação de todas as atividades foram 

elaborados cartazes publicitários (Anexo XII) afixados em vários pontos do 

espaço escolar e em diversos locais com regular permanência dos alunos.  

Na etapa inicial efetuou-se o levantamento de todos os recursos 

necessários à execução do evento, recursos estes que se agrupam em vários 

níveis: materiais, humanos, financeiros, espaciais e temporais. Como recursos 

materiais foi definida a necessidade de posters de divulgação, equipamentos 

de escalada e slide, equipamentos de paintball, bola zorb, cama elástica com 

rede de proteção e bolas de basquetebol, equipamentos de tiro com arco e 

zarabatana, materiais para a ponte de cordas, equipamentos de orientação, 

jogos virtuais, insuflável (matraquilhos humanos), boletins de prova e 

identificadores de etapas, bem como cronómetros, canetas, computador, fita 

balizadora, postes de badminton, sistema de som e duas mesas. Os recursos 

humanos definidos como necessários para a execução do evento foram: quatro 

estudantes-estagiários para a organização geral da atividade; 13 professores 

do Grupo de EF da escola; 12 Elementos da empresa Geração Aventura; dois 

professores de informática e 15 Alunos de uma turma do 11º ano Profissional. 

Sendo uma atividade realizada no espaço interior da escola, revelou-se 

importante a delimitação e correta identificação dos locais de realização das 

provas em todo o período de duração das atividades (23 de março das 9:00 às 

17:00).  

Tendo em conta os elevados custos do evento, nomeadamente, a 

contratação da Empresa Geração Aventura: (parede de escalada, slide, 

paintball, tiro com zarabatana, bola zorb, matraquilhos humanos, cama elástica, 

ponte de cordas, recursos humanos da empresa) o vestuário da organização (t-

shirts + estampagem) e a impressão das rifas, a organização desencadeou 

uma angariação de fundos com base na venda de rifas (sorteio realizado pela 

lotaria da Páscoa) e aquisição de patrocínios. Para que as rifas tivessem 

prémios que despertassem o interesse, foi necessário visitar diversas 

empresas para conhecer a disponibilidade de efetuarem algum tipo de 
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patrocínio. Assim, durante dois dias, o Núcleo de Estágio em colaboração com 

outros professores, identificaram e contataram várias empresas no concelho de 

Paços de Ferreira. A tarefa foi cumprida com sucesso, tendo sido possível 

obter prémios nas áreas do desporto, tecnologia e didática. 

Terminada a análise situacional, foi necessário iniciar a concretização 

dos planos. Pese embora revele elementos idênticos à etapa inicial, diferencia-

se desta na medida em que é realizada de uma forma mais complexa, rigorosa 

e exaustiva. Assim, a fase de planeamento e organização do evento foi 

constituída por tarefas distintas realizadas pelo Núcleo de Estágio em 

conjugação com o professor cooperante e professor responsável pela equipa 

de andebol do DE.  

No sentido de promover o evento e alargá-lo a toda a comunidade 

escolar foi elaborado um cartaz de divulgação, que foi afixado não só em 

pontos específicos da escola mas também no Pavilhão Municipal e em alguns 

locais em que os alunos permanecem durante os seus tempos livres.  

Sendo essencial o apoio para a execução das atividades radicais, 

mostrou-se importante a contratação de uma empresa especializada – Geração 

Aventura – que permaneceu na escola durante todo o evento, disponibilizando 

recursos humanos e materiais. Como medida de prevenção e segurança, os 

Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira foram devidamente informados de 

todas as atividades a realizar, permanecendo em alerta caso existisse algum 

acidente. De modo a assegurar a cobertura jornalística do evento convidamos 

um responsável do jornal “Gazeta”, do concelho de Paços de Ferreira.  

Identificados os equipamentos necessários para a realização do evento, 

tornou-se importante proceder à requisição dos materiais disponíveis na 

escola, e por conseguinte, proceder à aquisição em lojas especializadas dos 

restantes materiais necessários.  

Nos dias antecedentes à atividade realizamos a contabilização das 

equipas inscritas, bem como dos seus elementos. O objetivo desta tarefa era 

identificar concretamente quantas equipas tínhamos e também quais os alunos 

e respetiva turma, uma vez que foi necessário comunicar a cada DT os alunos 

que estiveram presentes. Na atividade puderam participar todos os elementos 
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da comunidade docente e discente, divididos por equipas de cinco alunos 

(misto) mais um professor. No entanto, nos dias antecedentes, alguns alunos 

informaram-nos que não conseguiam ter um professor na equipa. Deste modo, 

a organização deliberou que poderiam realizar a prova com um funcionário da 

escola ou mais um aluno, perfazendo na mesma seis elementos. A presença 

de 119 equipas, formadas por cerca de 800 pessoas, desde funcionários, 

alunos e professores, superou as nossas expetativas.  

O evento foi subdividido em diversas estações disponibilizadas dentro do 

recinto escolar e, em cada uma delas existia uma atividade radical diferente. 

Cada uma das equipas realizava, obrigatoriamente, todas as atividades, sendo 

pontuada em cada uma delas. No final vencia a equipa que obtivesse a melhor 

pontuação geral. Terminada a fase de planeamento e organização surge a 

realização, ou seja, a implementação de tudo que se idealizou. 

No dia 23 de março o Núcleo de Estágio e os restantes professores do 

grupo de EF chegaram à escola por volta das 8.30h para preparar a atividade. 

Isolamos as diversas áreas que seriam necessárias para as estações, 

determinando a sua área de realização, bem como a entrada e a saída, criando 

uma estrutura que preservasse a segurança dos praticantes.  

Posteriormente, no nosso gabinete, na nave central, organizamos os 

recursos humanos. Ficou estipulado que existia um professor em cada estação, 

sendo acompanhado por um aluno da escola e um funcionário da empresa. 

Seguidamente deslocámo-nos para o espaço exterior no sentido de iniciar a 

atividade.  

Para dar início ao evento convidamos o diretor da escola que constatou 

e comprovou que o nosso objetivo foi alcançado, tendo referido “realmente 

pararam a escola”. Perante o entusiasmo e envolvência criada, o diretor foi 

convidado a realizar uma atividade, algo que aceitou prontamente, escolhendo  

a escalada como atividade a praticar.   

Estavam reunidos todos os requisitos para o evento ser um sucesso, no 

entanto, os elementos do Núcleo de Estágio estavam receosos com o tempo 

de espera em cada atividade, uma vez que existiam imensas pessoas para 

nove estações. Esta preocupação acabou por não se confirmar pois, como nos 
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haviam referido os professores, a estação de orientação colocou cerca de 20 

equipas a realizar a prova, tendo as restantes dispersado pelas outras 

estações. O facto de não existir uma sequência obrigatória permitiu que 

quando chegassem a uma estação e esta estivesse com muitas pessoas 

poderiam deslocar-se para outra, reduzindo o tempo de espera.  

Quanto aos alunos foi com grande agrado que vi dois alunos 

paraplégicos e um cego participarem nas atividades, corroborando a ideia de 

que, efetivamente, um evento de acesso a todos. O entusiasmo, a motivação e 

a criatividade foram uma constante pois, como se verificou, as equipas 

entraram no espirito do MED que solicitamos desde o primeiro momento em 

que avançamos com este projeto.  

No final a competição ficou para segundo plano uma vez que algumas 

equipas não entregaram o seu boletim mas revelaram a diversão que tiveram 

durante todo o dia, identificando a competição como nada importante.  

Perante tal sucesso, no período final da tarde, um funcionário do jornal 

“Gazeta” (Anexo XIII) deslocou-se à escola para efetuar a cobertura jornalística 

do “Dia Radical” e para além da recolha de imagens, o professor cooperante 

deu uma entrevista focando os objetivos essenciais do evento. 

Em suma, nada melhor do que apresentar o que a Empresa Geração 

Aventura colocou no seu Facebook (conforme Figura 19): “Dia com toda a 

escola (…)O estado fala em desporto para todos, os estagiários de Ed. Física 

oferecem toda a variedade de Desporto.” 

Figura 19 - Facebook da Empresa Geração Aventura 
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F - Gala Desportiva   
 

A segunda Gala Desportiva (conforme Figura 20) efetuada na Escola 

Secundária I3 de Paços de Ferreira, teve como objetivo galardoar os alunos 

que se notabilizaram no panorama desportivo.  

No meu entendimento, estes eventos são importantes para promoção do 

desporto no seio escolar e assumem relevância pela dimensão cívica. A 

atividade desportiva permite 

aos jovens um contacto direto 

com elementos da cultura 

desportiva essenciais, a 

aprendizagem das regras, da 

cooperação e da competição 

saudável, dos valores da 

responsabilidade e do espírito 

de equipa, do esforço para 

atingir metas desejadas ou da 

importância de cumprimento 

de objetivos individuais e coletivos. Assim, o empenho individual e coletivo dos 

alunos permite a construção de vínculos entre os jovens com a escola, isto é, 

como espaço que lhes confere a oportunidade de realização e aquisição de 

capacidades motoras, relacionais e cognitivas.  

Este foi mais um momento de reconhecimento da importância do 

desporto na vida escolar. A afluência de pessoas da comunidade educativa foi 

imensa, o que demonstra a importância que este evento começa a ter na 

comunidade. Em suma, e como referido no excerto seguinte do DB: 

 «(…) a cereja em cima do bolo, pelo menos para mim, foi verificar a 

presença dos elementos que compõem a comunidade educativa, criando 

um ambiente de verdadeira união e de participação coletiva. Isto é a 

verdadeira Escola, ou seja, possibilidade de aprendizagem nos diversos 

níveis, cognitivo, social, emocional, recheado de solidariedade. No 

fundo, assim seria a Escola ideal, e esta atividade na minha perspetiva 

também o foi» (Diário de Bordo, 7 de junho de 2012). 

Figura 20 - Grupo de Educação Física na Gala Desportiva 
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2.4 - APRENDER A SER 

Aprender a ser, como elucida Delors (2001, p. 86), é o caminho principal 

que integra as três aprendizagens anteriores, sendo de extrema importância 

para o aprender a ser, particularmente o aprender a ser professor.  

É através do desenvolvimento total do indivíduo tendo por base as 

quatro aprendizagens, referidas pelo autor, que se consegue elaborar 

pensamentos autónomos e críticos, estar à altura de agir com cada vez maior 

capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal e 

profissional. Neste processo de desconstrução e construção é importante que 

cada um consiga dar significado às suas experiências e aprendizagens, sendo 

que o contributo da reflexão é inquestionável. Com base neste contributo, foi 

possível identificar e caracterizar o ser professor em dois temas que estiveram 

presentes na minha vivência, nomeadamente “professor entusiasta” e 

“professor ator”. 

 

2.4.1 - A importância da reflexão  

Ao avaliar o meu percurso ao longo do Estágio posso afirmar que a 

reflexão foi a chave para o meu crescimento e evolução enquanto professora. 

A capacidade de efetuar autocritica também foi evoluindo pois inicialmente 

optava por descrever mas aos poucos fui interpretando e problematizando a 

minha prática e, em alguns momentos, apresentei “rasgos” de estratégia. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 213) “a reflexão sobre a própria 

atuação ou a de outros só melhora a capacidade reflexiva se (…) for 

intencionalmente promovida.” Deste modo, ao aprender a refletir sobre a minha 

prática, evoluí na conceção das minhas aulas, e consequentemente, melhorei a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Por exemplo, a construção do projeto de formação individual e do estudo 

para o 5º Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto, 

constituíram-se como momentos de autoanálise importantes, criando um 

espaço de reflexão.  
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Por conseguinte, ao desenvolver a minha capacidade interrogativa, 

deixei de questionar apenas a minha atuação ou a dos colegas mas também as 

experiências vivenciadas na vida escolar. Este processo de autodescoberta 

permanente possibilitou-me moldar a prática e as conceções de ensino e EF, 

construindo a minha identidade enquanto professora. 

A forma como pensamos as nossas conceções, ideais e objetivos 

reflete-se na forma como agimos, pelo que considero que só é possível evoluir 

a partir do momento em que aprendemos a identificar as ideias e conceitos, ou 

seja, é através da articulação de experiências de ação com experiências de 

reflexão que posso reestruturar a minha forma de pensar e atuar perante os 

outros.   

Esta progressão decorreu não só através do processo de autoanálise, 

mas também de observação. Todavia, como refere Sarmento (2004, p.161) 

“observar qualquer coisa não é só olhar para o que se passa à nossa volta, 

Mais do que isso, é captar significados diferentes através da visualização.” 

Assim, a observação é outro instrumento de crescimento profissional que me 

impulsionou para a reflexão. Observar as aulas dos colegas de Núcleo de 

Estágio e de outros professores permitiu retirar significados importantes para a 

minha atuação e ajudaram-me a identificar algumas falhas, remetendo-me, 

mais uma vez, para um processo de reflexão e ponderação da prática. 

Em síntese, é de extrema importância que o professor desenvolva ao 

longo da sua vida profissional a capacidade de observação e de análise crítica 

do ensino e da educação. Pois, só assim, podemos passar para patamares 

superiores de exigência e de profissionalismo.  

 

2.4.1.1 - O Professor Entusiasta  

Sabemos que as pessoas diferem umas das outras em vários fatores e a 

aprendizagem é exemplo disso, ou seja, em situação de aprendizagem, cada 

um de nós é um ser único. Não se pode olhar para o processo ensino-

aprendizagem como algo vivido por todos da mesma maneira. Atualmente 

destaca-se a individualidade de cada um perante a aprendizagem e o ensino 

(Claxton e Murrel, 1987). É de consenso geral que a aprendizagem escolar não 
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deve consistir numa mera acumulação de conhecimentos, mas sim numa 

interação de saberes vividos, por professores e alunos, fora e dentro da sala de 

aula. Neste entendimento, e segundo o descrito no DB: 

«(…) o processo de ensino-aprendizagem exige do professor a criação 

de sinergias com os alunos na procura de uma dinâmica de aula que 

promova aprendizagens significativas e, consequentemente, os alunos 

são chamados a serem intervenientes ativos na sua aprendizagem» 

(Reflexão aula 41).  

O professor deve manter uma postura ativa fazendo notar a sua 

presença aos alunos e a forma como transmite os conhecimentos deve motivar 

o cumprimento das tarefas de ensino. Enquanto presença, a sua postura deve 

ser entusiasta e ativa, revelando opções e tomando decisões constantes no 

intuito de ajudar os alunos a construir os seus conhecimentos. 

 Portanto, o objetivo fulcral é que os alunos aprendam, tendo a 

responsabilidade de dirigir o processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, 

para que o objetivo seja alcançado, é exigido ao docente uma postura 

entusiasta e impulsionadora. Na literatura sobre o ensino entusiasta, a palavra 

significa geralmente “estimulante”, “animado”, “energético”, ou “móvel”. É de 

consenso unânime que uma sala de aula com um ambiente entusiasta é mais 

interessante e estimulante do que num ambiente negativo.  

Assim, o professor deve ser promotor de um bom ambiente de 

aprendizagem e da qualidade e autenticidade da prática desportiva. A 

importância da enfatização do entusiasmo pela prática é claramente 

fundamentado no entendimento de que os níveis de motivação das crianças 

para a prática desportiva podem ser incrementados quando as componentes 

afetivas e sociais são expressivamente consideradas. Como refere Campbell, 

(1981) um sincero entusiasmo ajuda a criar, bem como manter uma boa 

aprendizagem.  

Contudo, a minha postura no início do ano esteve muito distante do que 

foi referido, sendo que a tendência era a de centrar o processo nas minhas 

tarefas de gestão da aula, como é exposto nos seguintes momentos de 

reflexão do DB: 
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«(...) a tendência inicial de me centrar no processo de gestão da aula 

associada à falta de confiança e ao receio de perder o controlo da turma 

dificultaram a minha aproximação aos alunos. Assim, para este período 

pretendo melhorar o meu relacionamento com os alunos, sendo um dos 

objetivos a alcançar. No início do ano letivo pensava que uma 

aproximação aos alunos não seria benéfica para estabelecer o controlo 

e respeito na turma (...)» (Diário de Bordo, 3 de janeiro de 2012). 

«O entusiasmo e a alegria aliados ao trabalho tornam a aprendizagem 

sempre mais produtiva» (Reflexão aulas 23 e 24).  

«Transpondo este pensamento para as minhas últimas aulas é fácil 

constatar que não tem estado presente» (Reflexão aula 41).  

Após reflexão sobre a minha atuação associada ao ganho de confiança 

naquilo que era capaz de efetuar nas aulas, concluo que a minha postura foi 

modificando e a envolvência foi cada vez maior, demonstrando a minha 

“paixão”, “motivação” e “garra” na aula, estimulando e potenciando a 

participação de todos. Deste modo, esta reflexão sobre a minha atuação 

revelou-se determinante, tal é exemplificado nos excertos seguintes do DB: 

«Motivação é realmente a palavra-chave para o sucesso de qualquer 

turma. É precisamente ao professor que cabe uma grande fatia de 

responsabilidade nesta matéria. O seu trabalho terá tanto sucesso 

quanto maior a motivação que conseguir despertar nos seus alunos e o 

seu papel será tão mais determinante quanto menos interessados 

estiverem os alunos à partida. Por outras palavras, a turma ideal não é 

um dado adquirido mas antes o resultado do trabalho conjunto do 

professor e dos alunos ao longo de um ano letivo.  

Tal como referido anteriormente, a motivação para as aulas de 

Educação Física, que procuro incutir nos meus alunos, está diretamente 

relacionada com a minha própria motivação e a capacidade de criar um 

clima de aula favorável para a aprendizagem. Espero, assim, continuar a 

ser capaz de preservar por muito tempo a força de vontade e a ambição 

de tentar chegar aos meus alunos e de lhes transmitir o prazer que 

podem obter da prática desportiva. Quero também, contribuir para a 
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tomada de consciência progressiva de que essa prática favorece o 

estabelecimento de relações interpessoais, a comunicação dentro do 

grupo, a identificação e respeito pelas regras, o sentido de 

responsabilidade, entre outros valores e normas de conduta que são 

transversais a outros contextos da vida em sociedade» (Reflexão aulas 

80 e 81).  

Como referem Rosado e Ferreira (2009, p. 194), “a importância do 

entusiasmo dos professores, do entusiasmo dos alunos e a influência reciproca 

que se estabelece, é claramente sublinhada no discluso pedagógico, e 

frequentemente associada, quer a benefícios cognitivos acrescidos, quer, 

sobretudo, a aquisições no domínio socio-afetivo e relacional.” 

Siedentop (2000) considera também que o reforço positivo propicia 

ambientes de ensino entusiastas, sendo que a intervenção deverá comportar 

vários modos de intervenção. A envolvência nas atividades e a mudança de 

ritmo da aula são fundamentais. A criação de expetativas realistas e elevadas e 

a transmissão de que todos vão conseguir atingir o objetivo permite consolidar 

um ambiente que propicia o comportamento apropriado do aluno. 

 Em suma, ainda tendo como base o transmitido pelos autores, é 

necessário ensinar com gosto, prazer e entusiasmo, proporcionando um 

ambiente com afetividade positiva entre os intervenientes. Este ambiente tem 

particular relevância de modo a que o processo ensino-aprendizagem decorra 

num clima motivacional que promova a aquisição de conhecimentos.  

 

2.4.1.2 - O Professor Ator 

Tomando o veiculado por Rubin (1985), todo o mundo pode ser um 

palco, onde atuar constitui parte integrante da vida quotidiana. Todos têm um 

papel ou vários papéis: pai, filho, irmão, colega, treinador, vizinho, amigo e 

professor. Estes diferentes papéis não são usados para enganar mas sim para 

estimular, convencer e instruir de uma forma adequada e especializada em 

cada situação, em cada papel.  

Neste sentido, os professores devem compreender qual é o seu papel 

na formação de pessoas. Tal como outros profissionais, têm acesso a um 
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conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que lhes permite saber ser e 

saber fazer. Deste modo, são e devem ser, responsabilizados por aquilo que 

fazem nas salas de aula.  

Na verdade, e segundo Perrenoud (2001, p. 137), a função de professor 

apresenta algumas características, designadamente o exercício de uma 

profissão: implica uma atividade intelectual que compromete a 

responsabilidade individual de quem a exerce; ser professor é uma atividade 

erudita, e não de natureza rotineira, mecânica ou repetitiva, no entanto, ela é 

prática, sendo definida como o exercício de uma arte, em vez de algo 

puramente teórico e especulativo; a sua técnica é aprendida após uma longa 

formação; o grupo que exerce essa atividade é regido por uma forte 

organização e uma grande coesão interna; trata-se de uma atividade de 

natureza altruísta, que presta um serviço precioso à sociedade.  

Todas estas características são suportadas por uma base, o ser 

humano. Deste modo, o professor é uma pessoa repleta de emoções, como 

qualquer ser humano, no entanto, por vezes é necessário abstrair-se dos 

sentimentos que provêm da vida pessoal, ou seja, devem representar de forma 

a garantir que estejam asseguradas as condições para que aprendizagem 

ocorra.    

No entanto, e como refere Nóvoa (1992, p. 17), é impossível “separar o 

eu profissional do eu pessoal.” A configuração da identidade passa pela 

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

conceções, acomodar inovações, assimilar mudanças. O autor refere ainda que 

o modo de ensinar está diretamente ligado àquilo que o professor é como 

pessoa quando exerce o ensino.  

Esta profissão, como escreve o mesmo autor em 2000 precisa de se 

dizer e de se contar: é uma maneira de compreendê-la em toda a sua 

complexidade humana e científica. Ser professor ultrapassa a mera preparação 

técnica e científica. Esta atividade reclama, também, a quem a pratica, 

qualidades pessoais e é na confluência destas duas vertentes que se define o 

professor. 
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São certamente os desafios desta profissão que a tornam tão dinâmica e 

fascinante, sendo que a experiência prática coloca-nos num patamar 

privilegiado de aprendizagem que nos permite confrontar entre o que se sabe e 

que ainda há para saber, colocando a formação dos alunos no centro da sua 

preocupação. É sem dúvida uma prática que nos reconstrói e acrescenta e com 

a qual o professor deverá comprometer-se e manter-se disponível a esta 

transformação. 
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3 - CONCLUSÃO  

O EP representou um marco fundamental na minha formação para 

professora. Este espaço formativo proporcionou-me um amplo número de 

experiências e desafios que contribuíram, sem dúvida, para o desenvolvimento 

de instrumentos pedagógicos importantes para a minha intervenção no 

processo de ensino-aprendizagem e para a atividade de professor em geral. 

Iniciei esta importante etapa com uma grande motivação, com um desejo 

de aprender e de evoluir. Ao longo de todo o ano pretendi levar as minhas 

capacidades ao limite, colocando todo empenhamento para realizar as tarefas 

de modo adequado. Com isto, e sabendo que não existe fórmula ideal para o 

sucesso profissional, coloco em evidência um momento marcante para o meu 

crescimento profissional: o momento em que comecei a saber lidar com as 

diferentes variáveis da aula, nomeadamente o controlo ativo da prática, a 

relação com os alunos, a transição entre exercícios e a colocação no espaço. 

Já ao nível da circulação pelo espaço de aula e comunicação, a minha 

evolução não foi tão positiva e reconheço que estes são aspetos em que terei 

que continuar a investir. Deste modo, foi a consciencialização das facilidades e 

dificuldades que me permitiu melhorar significativamente o meu desempenho 

ao longo do Estágio, fortalecendo as minhas capacidades e minimizando as 

dificuldades.  

Assim, e refletindo sobre o meu percurso, tenho consciência que não foi 

um ano fácil. Foi um tempo que se caraterizou pela existência de muitos 

obstáculos. Contudo, considero que as experiências e vivências foram 

fundamentais à minha formação. Posso afirmar que hoje me sinto mais capaz e 

mais segura como professora. 

Em cada erro procurei obter uma lição, em cada crítica tive a 

oportunidade de melhorar, sempre no sentido de construir a minha identidade 

como professora. Na verdade, ser professor é um exercício que implica um 

grande sentido de responsabilidade, grande profissionalismo e dedicação. As 

perceções tidas ao longo do processo provocaram-me sentimentos 

divergentes. Se por um lado me consciencializei do patamar a que cheguei na 
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minha formação, por outro compreendi que apenas dei mais um passo face a 

um conjunto de desafios ainda maiores. É com enorme orgulho, motivação, 

garra e determinação, que me irei tornar uma professora de Educação Física 

detentora dos pré-requisitos de um exercício competente. 
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Anexo V - Ficha de observação de Feedback  

SISTEMA DE OBSERVAÇÃO DO FEEDBACK 

(Pedro Sarmento, 2004) 

Pedagogia do Desporto e Observação 

Adaptado  

 

 Prescritivo Descritivo Avaliativo Interrogativo Afetividade positiva Afetividade Negativa 

Estrutura da aula Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo  Classe 

Resistência 

A A A A A  A A     A A A A   

A A A A A   A     A A A    

A A A A A        A A     

 A           A A     

 M           A A     

 A           A      

 M           A      

 A           A      

 A           A      

Exercício 1 

M A M A  M A A  M M M  A     

A   A   A A  M M        

A   A   A   A A        

M      A   M         

A      A   M         

         A         

Exercício 2 

M A A A M  A A  A A  A A  A   

A A A A A  A A  A M  A A  A   

M  A A A  A   A A   A  A   

A   M A     M A        

A   A A     M A        

    M     M A        

Jogo 2x2 
(avaliação)  

M A A A A M A A  A A M A A     

A A  A M M M A  M M  A      

A A  M A  A   M M  A      

A A  A A     M         

A M   M     M         

         A         

         M         

Condição Física 

A A   M  A      A A     

A A           A      

 A           A      



XXX 

Direção 

Aluno (A) – Reação do professor à prestação do aluno 

Grupo (G) – Reação do professor à prestação de um grupo de alunos 

Classe (C) – Reação do professor à prestação de toda a turma 

 

Forma 

Auditivo (A) – Reação do professor de forma oral 

Visual (V) – Reação do professor de forma não-verbal (gestual) 

Cinestésico (C) – Reação do professor através da manipulação do aluno 

Misto (M) – Inclui pelo menos duas das categorias anteriores 

 

Objetivo 

Prescritivo (P) – Informa sobre a forma como deverá ou deveria ter executado 

Descritivo (D) – Descreve de que forma o aluno realizou 

Avaliativo (A) – Emite um juízo ou apreciação da execução 

Interrogativo (I) – Questiona o aluno acerca da execução 

 

Afetividade 

Positiva – Elogia e encoraja a prestação do aluno 

Negativa – Denigre e repreende a prestação do aluno  

 

TOTAL 169 
 

 

Direção 

Categorias/ocorrências  

Forma Objetivo Afetividade 
positiva 

Afetividade 
Negativa A V M P D A I 

A 68 0 20 20 15 13 19 17 4 

G 53 0 14 20 15 8 12 11 0 

C 9 0 6 8 3 0 2 2 0 
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Anexo VI - Exemplo de uma ficha de avaliação diagnóstica 
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Anexo VII - Exemplo de uma ficha de avaliação sumativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento de Equilíbrio (EE)  Salto Gímnico (S) 
1 MI em extensão. 1 Elevação alternada dos MI. 

2 Grande afastamento dos MI. 2 MI em extensão (tesoura) ou fletidos (gato). 

3 Cabeça levantada e olhar em frente. 3 Troca de MI no momento de maior impulsão. 

4 Tonicidade geral elevada. 4 MS em extensão e elevação lateral. 

5 Mantém posição durante 3’’. 5 Receção no pé primeiramente projetado. 
 

Rolamento à frente engrupado (RFE)  Elemento de Flexibilidade (EF) Ponte  
1 Mãos no solo à largura dos ombros. 1 MS em extensão completa. 

2 “Queixo ao peito”. 2 MI em extensão completa. 

3 Mantém posição engrupada. 3 Elevação significativa da bacia. 

4 Mantém equilíbrio no eixo de rotação. 4 Palmas das mãos no solo para a frente. 

5 Levanta-se sem o apoio das mãos. 5 Mantém posição durante 3’’. 
 

Espargata (EF)  Meia-volta (MV) 
1 MI em extensão completa. 1 Chamada a dois pés. 

2 Grande afastamento dos MI. 2 Impulsão na vertical. 

3 Ângulo de 90º entre o tronco e os MI. 3 Rotação de 180º no eixo longitudinal. 

4 Cabeça levantada e olhar em frente. 4 
MS elevam-se pela frente, terminando em 
elevação lateral. 

5 Mantém posição durante 3’’. 5 Finalização em equilíbrio. 
 

“Apoio facial invertido” (AFI)  Rolamento à retaguarda engrupado (RRE) 
1 Apoio das mãos no solo à largura dos ombros 1 MI fletidos sobre o tronco (“joelhos ao peito”). 

2 
Cabeça levantada e olhar para a frente 
(triângulo) 

2 Mãos sobre os ombros e palmas para cima. 

3 Elevação alternada dos MI. 3 Equilíbrio no eixo de rotação. 

4 Corpo em completo alinhamento e tonicidade 4 Mantém posição engrupada. 
5 Mantém posição durante 3’’. 5 Repulsão dos MS. 

 

Ajudas   
1 Não realiza as ajudas 

2 Realiza a ajuda de um elemento 

3 Realiza a ajuda de dois elementos 

4 Realiza a ajuda de três elementos 

5 Realiza a ajuda de todos os elementos 

Alunos 
 Ajudas Total Final 

EE S RFE EF M-V AFI RRE 

10% 5% 15% 10% 5% 10% 15% 30%  

Nota Critério 

1 O aluno cumpre um critério 

2 O aluno cumpre dois critérios 

3 O aluno cumpre três critérios 

4 O aluno cumpre quatro critérios 

5 O aluno cumpre cinco critérios 
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Anexo VIII - Época desportiva de voleibol 
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Anexo IX - Ficha de Observação da aula: Estudo Níveis de Intensidade das 

aulas de Educação Físicas 

 

Estudo da Intensidade das Aulas de Educação 

Física no Ensino Básico da ESPF 

(FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA) 
Distribuição dos Acelerómetros: 

Aluno Nº Acelerómetro Idade Peso Altura %MG 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Professor:       Ano/Turma:   Data:  

Hora início:    Duração:  Espaço:  

Modalidade:      Função Didática:  

 Material utilizado:  

 

 

  

Descrição da Aula: 

INICIAL  

 

PRINCIPAL  

 

FINAL  
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Anexo X - Questões relacionadas com a função de Diretor de Turma  

 

Questões Diretor de Turma 

 

1. Como se realiza a nomeação do Diretor de Turma? 

2. Como se estabelece a relação e comunicação entre o Diretor de Turma e 

os restantes professores da turma? 

3. Nomeie as 3 principais funções do Diretor de Turma. 

4. Quais as medidas que utilizou para integrar a turma na vida escolar? 

5. Que documentos se constroem para o acompanhamento e orientação dos 

alunos? 

6. Quais as medidas tomadas entre o Diretor de Turma e os encarregados de 

educação para prevenir e resolver problemas comportamentais ou de 

aprendizagem? 

7. Outras informações que considere pertinentes sobre o papel do Diretor de 

Turma? 
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Anexo XI - Questões relacionadas com o Desporto Escolar  

 

Questões Desporto Escolar 

 

1. Como são selecionadas as modalidades do Desporto Escolar? 

2. Como são distribuídos os professores pelas modalidades existentes? 

3. Como é estruturada a época desportiva (jogos, encontros/fases)? 

4. Que tipo de apoios e verbas fornece a escola? 

5. A responsabilidade da arbitragem é da Federação de Andebol de Portugal 

ou da escola? Se for a escola existe formação específica?  

6. Qual é o papel do Desporto Escolar na escola? (objetivos) 

7. Ao longo da sua carreira de docente, que noção tem da evolução do 

Desporto Escolar? Positiva ou negativa? Porquê? 

8. Quais as vantagens e desvantagens do Desporto Escolar? 

9. Existe continuidade das equipas nos diferentes escalões? 

10. Qual o papel do professor no Desporto Escolar? 

11. Quais as diferenças entre o andebol no Desporto Escolar e na aula de 

Educação Física? 

12. Quais as diferenças entre o andebol no Desporto Escolar e o Federado? 
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Anexo XII - Cartaz “Dia Radical”  
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Anexo XIII - Jornal “Gazeta” 29 de março de 2012 

 

 

 


