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RESUMO 

 

O Estágio Profissional assume um papel importante no culminar de um ciclo de 

formação, mas também no começo da vida docente. Neste sentido, o espaço de 

estágio apresenta-se como uma oportunidade de transformar e colocar em prática, 

num contexto real, os conhecimentos adquiridos até ao momento. Assumir a profissão 

docente implica um comprometimento com o processo de ensino, mas também com o 

contexto de ensino e com a comunidade educativa, conferindo-lhe um sentido próprio 

e pessoal. Com efeito, o Estágio é um processo de construção profissional 

significativo. O Estágio retratado no presente documento foi realizado na Escola 

Secundária da Almeida Garrett, num Núcleo composto por três estudantes estagiários, 

um professor cooperante e uma professora orientadora. Ao longo deste percurso 

foram-se evidenciando um leque de caraterísticas, dentre as quais saliento o espírito 

de partilha, a coesão e uma vontade enorme de superação, impelindo a uma 

curiosidade constante acerca do que carateriza a profissão docente. Revivendo todo 

este percurso e reavivando todas as vivências, este documento não é mais do que a 

forma que encontrei para vos contar a minha história. Uma história que contou com 

factos do meu passado, que deram significado às minhas vivências presentes, e que 

avivaram o meu trajeto no contexto de estágio. Um trajeto com dificuldades 

enfrentadas, com desafios superados, com “batalhas” conquistadas e com todos os 

momentos vividos intensamente com os meus alunos, e não só. Não obstante a 

relevância de todas as vivências, o Modelo de Educação Desportiva, enquanto modelo 

de ensino, foi um marco neste processo, pelo que foi objeto de um estudo mais 

aprofundado. O principal objetivo do estudo foi perceber o contributo da aplicação 

deste modelo nas aulas de ginástica acrobática para o envolvimento dos alunos na 

aprendizagem da modalidade. Os principais resultados encontrados foram um maior 

envolvimento pelos alunos com vivências no modelo, bem como um nível superior de 

autonomia, motivação e de desenvolvimento pessoal após a lecionação das aulas, em 

comparação com os alunos sem essas vivências. 
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ABSTRACT 

 

The practicum training assumes an important role in a course culminate, but also in 

early in life teaching. In this sense, the practicum space it's assumed as an opportunity 

to transform and implement, in a real world, the knowledge acquired so far. To assume 

the teaching profession implies a commitment to the teaching process, but also with 

the teaching world and the educational community, giving it an own and personal 

meaning. Indeed, the training becomes a significant professional building process. The 

practicum takes place in Almeida Garrett High School, within a core of three pre-

service teachers, a cooperative teacher and a supervisor. Along this path was up 

revealing a features range, among which I emphasize the sharing spirit, cohesion and 

a strong desire to overcoming, prompting a constant curiosity about what characterizes 

the teaching profession. Reliving this entire path and reviving all the experiences, this 

document is no more than the way I found to tell you my story. A story that told with 

facts from my past, which gave meaning to my present experiences, and which enliven 

my path in the training world. A path with difficulties faced, with challenges overcome, 

with "battles" conquered and with all moments lived intensely with my students, and not 

only. Despite the relevance of all the experiences, the Sport Education Model while 

teaching model it was a milestone in this process, whereat it was object of further 

study. The aim of this study was to understand the Sport Education Model 

implementation in acrobatic gymnastics classes for student involvement in sport. The 

main results pointed a greater involvement by students with experiences in the model, 

as well as a higher level of autonomy, motivation and personal development after the 

classes, comparing to students without this experience. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING AND 

LEARNING, SPORT EDUCATION MODEL, PROFESSIONAL IDENTITY 

BOARD DIARY 
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1. Introdução 

 

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.” 

 (Augusto Cury) 

 

Foi com alguma inquietação que procurei traduzir, em palavras, aquilo que 

vivi e senti ao longo deste longo ano de estágio. Foi, sem dúvida, uma tarefa 

difícil, em que sempre estive ciente de que há momentos para os quais não 

existem palavras, vivências para as quais não existe descrição possível. Assim, 

encarei a elaboração deste documento como mais um desafio, a juntar a tantos 

outros experienciados neste percurso.  

Foi no Estágio Profissional (EP) que construí um reportório de competências 

e conhecimentos e que corporalizei aquilo que havia aprendido. Conforme o 

exposto no documento das Normas Orientadoras e do Regulamento do EP da 

FADEUP, o processo de ensino-aprendizagem apresenta uma natureza 

complexa, unitária e integral, entendendo o Estágio como “um projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria-

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (p. 3). Por sua 

vez, Guimarães (2004, cit. por Krug, 2010) salienta a importância dos cursos de 

formação inicial na construção e/ou fortalecimento da identidade docente, 

através da possibilidade de uma reflexão e análise crítica de “diversas 

representações sociais historicamente construídas e praticadas na profissão”. 

De facto, ser Professor “é muito mais do que ter conhecimento e 

competências técnicas” (Silva, 1994, p. 93). Ser Professor é ter a capacidade 

de se relacionar com os restantes intervenientes do processo de ensino-

aprendizagem, não esquecendo a importância de conhecer a pessoa que mora 

em cada aluno, mas também a pessoa que mora em si mesmo. Na verdade, é 

isto que me concretiza, é isto que me faz feliz! 

Com efeito, este documento, nada mais é que uma tentativa de relatar as 

vivências, dificuldades, conquistas e sentimentos, reportando-se àquilo que 

sou, naquilo em que me transformei e aquilo que foi o meu percurso no EP. 

Assim, sendo este um documento pessoal, considerei adequado organizar o 
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Relatório de Estágio (RE) dando enfoque aos pontos mais relevantes das 

minhas vivências, que contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional enquanto futura Professora da Educação Física. Pelo que, a base 

da sua estrutura não são as áreas de desempenho, pese embora não tenham 

sido descuradas no relato. A opção foi pela estrutura que considerei ser a mais 

adequada para expressar as minhas vivências.  

Neste sentido, o documento tem uma primeira parte referente ao 

enquadramento biográfico, onde são apresentados os principais aspetos que 

vivenciei e que tiveram reflexos importantes naquilo que sou hoje, passando 

pelas minhas expectativas, ambições e anseios. De seguida, são expostos 

alguns pressupostos legais, institucionais e funcionais do EP. Posteriormente, é 

apresentada uma reflexão acerca dos momentos marcantes do EP. Para que 

tal fosse possível, recorri às narrativas do Diário de Bordo, construído ao longo 

do ano letivo, como forma de reviver todos os momentos, dando-lhes outro 

sentido. Este ponto abarca ainda um estudo relativo à aplicação do Modelo de 

Educação Desportiva (MED) na modalidade de Ginástica. Por fim, são objeto 

de referência as principais atividades em que participei não só como 

organizadora, mas também como acompanhante.  
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2.1. O presente como reflexo do passado… 

 

“O ser humano é um ser social, com um passado de saberes, um presente de atuação e uma 

responsabilidade pelo futuro (…)” 

(Alarcão, 2007) 

 

A minha vida cruzou-se pela primeira vez com o desporto com cerca de seis 

anos, na modalidade de natação. Esta vivência durou cerca de três anos. Os 

meus pais sempre se preocuparam em me incutirem o valor do desporto e, na 

altura, “obrigaram-me” a praticar natação, embora não fosse a modalidade que 

mais gostava (daí ter utilizado a palavra “obrigar”). Não obstante o meu gosto 

pelo correr e saltar, os meus pais optaram por não me deixar seguir a via do 

atletismo. Até que, quase a completar o décimo aniversário, não resistiram à 

forte pressão que fiz e decidiram que podia experimentar. Depois de 

experimentar não quis outra coisa, pelo que estes acabaram por concordar em 

trocar o mundo da água pelo mundo das pistas. A partir dessa altura, o 

atletismo passou a preencher o espaço deixado pela natação.  

No Atletismo, desde logo, comecei a evidenciar-me e, com apenas duas 

semanas de treinos venci cinco das seis provas em que participei. Desde aí, há 

cerca de treze anos, nunca deixei de perseguir um sonho – o de ser atleta 

Olímpica. Embora seja muito difícil de realizar, nunca deixarei de lutar por ele. 

Este é o sonho de qualquer atleta, e eu não sou exceção.  

Os anos foram passando e, mais tarde, comecei a entrar nas competições 

nacionais. Com catorze anos conquistei o meu primeiro título nacional. 

Confesso que não sabia bem o que aquilo significava, mas esta conquista 

surgiu na altura perfeita. Pois, nesse ano tinha superado uma grave lesão que 

quase pôs em risco a minha prática desportiva. Nunca aceitei bem essa lesão e 

acabei por usá-la como “motivo” para lutar ainda mais pelos meus objetivos. 

Nesse momento, vi pela primeira vez a minha carreira desportiva e também 

profissional em risco. Pois se não pudesse praticar desporto, não poderia 

ingressar na faculdade de desporto e seria mais um sonho a desmoronar-se. 

Nessa altura, já sabia o que queria seguir em termos profissionais, pelo que 
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optei por ingressar no curso de ciências e tecnologias no ensino secundário 

para preparar o ingresso no ensino superior.  

Já a nível desportivo, os títulos e as medalhas continuaram a acontecer. Em 

resultado dessas conquistas, em articulação com os bons resultados escolares, 

o Conselho Pedagógico da minha escola atribuiu-me um Voto de Louvor. 

Após a conclusão do Ensino Secundário e com a entrada na Faculdade de 

Desporto vi (mais) um grande sonho ser concretizado. Paralelamente, tive o 

convite de um dos melhores clubes do país e nesse mesmo ano fiz duas 

internacionalizações. Alemanha e Bélgica foram os destinos.  

No decurso deste conjunto de vivências, muitas foram as 

aprendizagens, sendo que uma das mais significativas foi a noção de que 

com uma prática “contrariada” é difícil haver entusiasmo e obter bons 

resultados. Transpondo esta ilação para o contexto de estágio, compreendi 

que o primeiro desafio é levar os alunos a terem gosto pela prática desportiva 

no contexto das aulas de Educação Física. Só assim é possível ensiná-los e 

levá-los a uma prática empenhada e entusiasta, em que a noção de superação 

marque presença. 

Em resultado do meu percurso desportivo, e mesmo das aulas de Educação 

Física, outras foram as experiências relevantes ao nível do ajudar e do ensinar. 

Nestes contextos, várias foram as situações em que ensinei atletas mais 

novos, sendo que o meu treinador me incentivava a fazê-lo, como forma 

de ganhar experiência. Já na escola os professores de Educação Física 

pediam-me, aquando da lecionação da modalidade de atletismo, para 

colaborar com eles, ensinando os meus colegas.  

Em termos académicos, e especificamente no primeiro ano de 

faculdade, tive experiências de lecionação na maioria das aulas de 

atletismo. Nelas fui responsável por instruir as minhas colegas, pois o 

professor ao saber que praticava a modalidade considerou pertinente solicitar a 

minha intervenção como agente de ensino. Ainda ao nível do Atletismo, e desta 

vez na opção de Treino Desportivo, no terceiro ano, quando do Estágio, assumi 

o papel de Treinadora.  



9 
  

Estas vivências trouxeram-me ensinamentos “ricos” acerca do ensinar e do 

aprender, bem como uma vontade de fazer mais e melhor, adotando uma 

postura dinâmica e ativa.  

Hoje, posso afirmar que sou uma pessoa entusiasta do ensino, nem mesmo 

as perspetivas futuras e os constrangimentos que encontrei no contexto real de 

ensino me fizeram ficar menos entusiasta.  

Ainda do ponto de vista das aprendizagens, a grande capacidade de 

organização e de gestão do tempo e das tarefas que possuo foi, em muito, 

fruto de ter começado desde muito cedo a partilhar o tempo de estudo com a 

prática Desportiva. As minhas férias eram um pouco diferentes das dos meus 

colegas, uma vez que nas interrupções de Natal, Carnaval e também da 

Páscoa eram passadas em Estágios. Ainda hoje a minha avó relembra que 

fazia todos os trabalhos de férias no último dia de aulas. 

Presentemente, o meu tempo é dividido entre o Estágio e a prática do 

Atletismo, facto que implica um grande espírito de sacrifício para conseguir 

conciliar as duas tarefas sem descurar nenhuma. Foi a paixão que nutro por 

ambas que tornou possível a sua articulação. 

Confesso que o todo este tempo passou “a voar” e quando olho para trás, 

faço-o com orgulho. Desde o primeiro dia de escola, passando pela entrada na 

faculdade, até chegar a um patamar importante da minha vida académica, o 

Estágio Profissional. 

Em suma, posso afirmar que a minha vida sempre esteve aliada à prática 

desportiva, da qual penso que nunca conseguirei separar-me. Na verdade, 

poder aliar a prática desportiva ao ensino do desporto e da Educação Física 

sempre foi um sonho. Hoje, tenho ferramentas para o concretizar. Assim, 

acredito que a minha ligação com o desporto e com a prática desportiva 

continuará e perdurará. 
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2.2. Do esperado ao encontrado… 

 

“A socialização do professor é antecedida por vivências que marcam a forma como o futuro 

profissional valoriza as experiências da sua Formação Inicial, sendo as experiências como 

aluno apontadas como as mais relevantes neste período de pré-socialização” 

(Albuquerque, Pinheiro & Batista, 2006) 

 

O estágio profissional funcionou como o culminar do meu percurso 

formativo. Esta “viagem” cruzou-se com diversos intervenientes, desde os 

alunos da turma que acompanhei, ao núcleo de estágio, constituído pelos 

Estudantes Estagiários, o Professor Cooperante e a Orientadora, aos 

professores do Grupo de Educação Física, até à restante comunidade escolar 

– pessoal docente e não docente, alunos, entre outros. O contacto com a 

comunidade em que a escola está inserida foi, também ela, um elemento 

relevante no processo.  

A minha vida cruzou-se com esta escola pelo simples facto de ter excelentes 

indicações de colegas dos anos transatos, que me aconselharam vivamente a 

realizar aqui o estágio. Segundo eles, esta era uma escola onde iria crescer e 

aprender. Nela encontraria os melhores professores e funcionários. Deste 

modo, entrei com pensamentos positivos para o estágio, preparada para 

adquirir novos conhecimentos e experiências a vários níveis, no sentido de 

melhorar as minhas competências no domínio pedagógico e didático. 

No que concerne às expectativas em relação ao núcleo de estágio, 

começando pelos meus colegas, a relação que tive, noutros tempos, com 

ambos não foi a mesma. Por um lado relevo alguém com quem trabalhei ao 

longo de quase toda a minha formação, para além de ser alguém que está no 

baú dos amigos. Por outro lado, alguém com quem não tinha grande contacto. 

No entanto, neste momento, é alguém com quem posso contar e com quem 

falo de tudo. Orgulho-me em poder afirmar, convictamente, que tive o melhor 

grupo de estágio e que somos uns verdadeiros discípulos 

“Almeidagarrettianos”. Se no início tinha dúvidas relativamente ao estágio, se 

seria realmente isto que pretendia fazer, agora não existe qualquer dúvida! 

Tenho a certeza que tive comigo amigos com quem posso contar para 
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ultrapassar qualquer contratempo ou qualquer problema maior que, no 

presente ou no futuro, possa surgir. Almoçar sem eles, ir e vir da escola sem a 

sua companhia, já não é a mesma coisa. Fomos um grupo dentro e fora da 

escola, de manhã, à tarde e à noite, se fosse preciso. 

Entreajuda, companheirismo, luta, paixão e dedicação penso que são as 

palavras ideais para caracterizar o grupo de estágio que tive. Entreajuda e 

companheirismo porque apesar de cada um de nós ter tido a sua turma todos 

trabalhámos no mesmo sentido. Estivemos juntos no mesmo barco a lutar por 

algo comum. De facto, não houve lugar para tristezas neste grupo, houve sim 

lugar para uma luta por algo melhor, na tentativa de superar as dificuldades. 

Paixão por todo o ambiente desportivo, pelo ensino e pelos nossos alunos. 

Dedicação, porque todos nós acreditamos que sem dedicação não há 

conquistas.  

Ainda dentro do núcleo de estágio, relativamente ao Professor Cooperante, 

os meus colegas dos anos transatos sempre me deram muito boas indicações. 

Este foi um aspeto que comprovei logo no primeiro encontro, aquando da 

nossa apresentação na escola. O Professor Cooperante mostrou-se sempre 

uma pessoa completamente disponível para nos ajudar e com vontade de nos 

incentivar a tentar ir sempre mais além. É uma pessoa que adora desafios mas 

que também gosta de desafiar. É alguém muito competente e um verdadeiro 

Amigo. Fiquei espantada, logo no meu primeiro dia na escola, com o enorme 

respeito e apreço que todos lhe têm, com a sua relação com o pessoal docente 

e não docente. O seu reconhecimento enquanto profissional ficou, desde logo, 

evidente. Ele é um exemplo a seguir, um modelo daquilo que sempre sonhei 

ser. Relativamente à Professora Orientadora, confesso que apenas tive o 

prazer de a conhecer no primeiro ano deste plano de estudos, aquando da sua 

lecionação da unidade curricular de Desenvolvimento Curricular, no entanto, 

sempre tive indicações de uma pessoa competente, apaixonada pelo que faz, 

exigente no trabalho e sempre pronta a ajudar. Sempre me aconselharam a 

trabalhar com ela e decidi aceitar o conselho, do qual não me arrependo 

minimamente. A exigência é algo que não me preocupa, pelo contrário, motiva-

me. Considero-a um desafio. Estive no estágio para trabalhar e a exigência era 
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algo essencial ao bom trabalho e ao sucesso. Se temos alguém exigente a 

nosso lado é sinal que temos alguém preocupado e competente que nos 

pretende acompanhar nesta caminhada. Com ela aprendi a ser também 

exigente comigo própria. Com ela cresci, e aprendi a ser Professora! 

Relativamente ao Grupo de professores de Educação Física, desde o início, 

sempre esteve disponível para nos ajudar. De um modo geral, todos me 

acolheram da melhor maneira, incentivando-me a superar os obstáculos. 

Tenho pena de não ter tido oportunidade de partilhar mais experiências com o 

grupo, pelo facto de a escola estar em obras, em resultado da intervenção da 

Parque Escolar, não havendo, assim, grande espaço para momentos de 

convívio que, provavelmente, teriam sido possíveis se tivesse havido outras 

condições, designadamente um gabinete específico ou o bar a funcionar nas 

suas perfeitas condições. Esta vivência apenas foi possível no último período. 

Ao contrário do estereótipo ainda presente em muitos contextos escolares 

acerca dos professores de Educação Física, como sendo aqueles que “não 

fazem nada” e que apenas questionam os alunos sobre “o que querem fazer 

hoje”, o grupo é constituído por um conjunto de professores competentes, 

preocupados com o ensino/aprendizagem dos seus alunos e é reconhecido na 

comunidade escolar. 

A partilha de experiências com professores experientes revelou-se bastante 

importante, para nós estagiários.  Acerca deste tema, Almeida (2010) afirma 

que “as experiências coletivas também são fontes de construção de saberes” 1. 

O autor acrescenta que “as relações que os professores estabelecem 

quotidianamente com outros professores, as trocas de experiências, não só na 

própria escola como também em cursos, palestras, congressos, bem como a 

interação entre professores mais experientes e professores mais jovens, são 

alguns exemplos de situações que podem resultar na produção coletiva de 

saberes”. Por sua vez, Tardif (2007, cit. por Almeida, 2010) afirma que é por 

meio “do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos 

professores, que os saberes experienciais adquirem certa objetividade (...)”. 

                                                           
1 

Artigo online disponível em: http://www.efdeportes.com/efd150/experiencia-e-pratica-docente-
dialogos-pertinentes.htm 



13 
  

De facto, é através da partilha de experiências e do contacto com novas 

pessoas, novos lugares e com outros professores mais experientes que vamos 

edificando a nossa identidade (enquanto jovens professores), mas também 

crescendo e aprendendo a ser “mais professores”, porque na verdade o saber 

não é imutável. 
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3. O ESTÁGIO ENQUANTO ESPAÇO FORMATIVO 
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3.1. Da visão legal à institucional 

Servindo propósitos concretos, o EP é balizado por um enquadramento 

específico constituído por determinações legais, institucionais e funcionais. 

Os objetivos fundamentais da formação inicial dos professores, plasmados 

no Decreto-Lei n.º 344/89 de 11 de outubro, art.º 7º2, passam pela: a) formação 

pessoal e social dos futuros docentes, favorecendo a adoção de atitudes de 

reflexão, autonomia, cooperação e participação, bem como a interiorização de 

valores deontológicos e a capacidade de perceção de princípios; b) formação 

científica, tecnológica, técnica ou artística na respetiva especialidade; c) 

formação científica no domínio pedagógico-didático; d) desenvolvimento 

progressivo das competências docentes a integrar no exercício da prática 

pedagógica; e e) desenvolvimento de capacidades e atitudes de análise crítica, 

de inovação e investigação pedagógica. 

O Artigo 1º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional (p. 

2)3 refere que “a iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório, rege-se 

pelas normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para a Docência”. Ainda do ponto de vista legal, o EP 

está enquadrado por um conjunto de determinações legais presentes nos 

Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de Março e nº 43/2007 de 22 de fevereiro. O 

artigo de 22 de fevereiro define as condições necessárias à obtenção de 

habilitação profissional para a docência num determinado domínio, 

determinando também que a posse deste título constitui condição 

indispensável para o desempenho docente. Tal como está explanado no Artigo 

14.º4, a habilitação profissional para a docência apenas é conferida a quem 

obtiver o Grau de Mestre em Ensino, sendo que uma das componentes de 
                                                           
2 

Ministério da Educação (1989): Decreto-Lei n.º 344/89 de 11 de outubro. Diário da República, 1ª Série, 
nº234, p. 4426-4431. 
3
 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 FADEUP: 2010-2011. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
4
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 38, p. 1320-1328. 
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formação é a “Iniciação à prática profissional”, ou seja, o EP que incorpora a 

“Prática de Ensino Supervisionada”, que se constitui como o “momento 

privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade” (Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, p. 1321)5. No mesmo 

Decreto-lei é enunciado que a prática de ensino supervisionada assume um 

lugar de destaque no controlo da aptidão do futuro professor, uma vez que 

satisfaz o conjunto das exigências que lhe são colocadas pelo desempenho 

docente no início do exercício. Adicionalmente incorpora o Relatório de Estágio 

Profissional. 

Segundo os documentos das Normas Orientadoras e do Regulamento do EP 

da FADEUP6, o objetivo primordial do EP é a “integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (p. 3).  

Conforme o exposto no mesmo documento, o processo de ensino-

aprendizagem apresenta uma natureza complexa, unitária e integral, 

entendendo o Estágio como “um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria-prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar” (p. 3). 

O estágio supervisionado pode então ser entendido como uma estratégia de 

profissionalização que complementa o processo de ensino-aprendizagem. 

Consiste, assim, na fase de preparação do aluno para o ingresso no mundo do 

trabalho, desenvolvendo atividades que se interrelacionam e integram a 

formação académica com a atividade profissional. 

                                                           
5
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 38, p. 1320-1328. 
6 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.
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O EP, sob uma visão institucional, é uma Unidade Curricular pertencente ao 

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

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), mais especificamente nos terceiro e 

quarto semestres deste ciclo de estudos. Rege pelas normas da FADEUP, 

constantes no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, no 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e no Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física, além de se reger pela 

legislação específica relativa à Habilitação Profissional para a Docência, como 

já foi referido. 

No que concerne às “Normas Orientadoras do Estágio Profissional”, estas 

comportam uma dupla preocupação: “adequar-se ao novo estatuto do 

estudante-estagiário e manter o fundamental do modelo do Estágio Profissional 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto” (p. 2)7. Além disso, 

operacionaliza o Regulamento do EP o qual contempla três áreas de 

desempenho: 

 

 Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

 Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” 

Área 3 – “Desenvolvimento Profissional” 

 

 Segundo este documento, a Área 1 reporta-se às tarefas relacionadas 

com o processo de ensino-aprendizagem, designadamente a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Esta tem como principal 

objetivo a eficácia pedagógica do processo de educação e formação do aluno 

na aula de Educação Física e a construção de uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos. Já a Área 2 “engloba todas as atividades 

não letivas realizadas pelo estudante estagiário tendo em vista à sua 

integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para 

                                                           
7
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio” (p. 6). O objetivo desta área prende-se com a 

“promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de 

Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de 

Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora” (p. 6).  

Por fim, a Área 3 abarca “as atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional (p. 7)”. Esta pretende sensibilizar o 

estudante-estagiário para a importância e necessidade de se desenvolver 

profissionalmente, através da reflexão acerca das condições e do exercício da 

atividade, da experiência e da investigação.  

 

 

3.2. Onde tudo aconteceu… 

Este ponto tem como intuito dar a conhecer o contexto onde decorreu a ação 

aqui narrada. Inclui a descrição da Escola, mas também da sua comunidade, 

abarcando ainda um ponto respeitante aos Alunos da ESAG, sem no entanto 

me referir especificamente aos alunos que constituíram a turma que 

acompanhei, por considerar este ser um tema que merece uma atenção 

especial. Este ponto torna-se, então, importante para um melhor entendimento 

e contextualização da ação pedagógica.  

 

3.2.1. A Escola Secundária de Almeida Garrett e a sua comunidade 

A análise do contexto é determinante para a atuação do Professor de EF. 

Relativamente ao professor de Educação Física (EF), é importante a obtenção 

de um conhecimento relativamente aos recursos materiais e humanos que tem 

ao seu dispor, designadamente as potencialidades da escola, as normas de 

funcionamento, as atividades calendarizadas, bem como o modo como é vivida 

e entendida a EF e a tipologia dos alunos que frequentam a escola. A própria 

localização da escola torna-se relevante para que se possa analisar as 

potencialidades do meio envolvente. Só assim se estará pronto a fazer um 
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trabalho coerente e adequado na garantia do conhecimento necessário aos 

vários níveis de planeamento e de atuação. 

A Escola Secundária de Almeida Garrett (ESAG) é uma escola situada num 

local tão central como privilegiado de Vila Nova de Gaia, mais concretamente 

na freguesia de Mafamude. A envolvência da escola é demonstrativa da 

harmonia e da multiplicidade de ofertas que estão ao dispor dos estudantes e 

dos restantes cidadãos. Com efeito, é possível observar de muito perto a Igreja 

Matriz, a Biblioteca e o Auditório Municipal e ainda um complexo habitacional 

em expansão permanente (PEE, 2009-2012). No que concerne à mobilidade, a 

ESAG tem um excelente acesso quer ao Metro do Porto quer aos autocarros e 

camionetas que servem a zona. Não esquecendo o Café “O Garfo”, onde 

alunos e professores se deslocavam muitas vezes para fazerem as suas 

refeições e onde há, inclusive, um Menu Especial destinado aos alunos da 

ESAG, em virtude de a cantina com refeições caseiras ter estado, durante 

algum tempo, a ser substituída por um serviço de catering que não tem a 

mesma qualidade. 

No que aos Planos Curriculares diz respeito, estes encontram-se de acordo 

com os currículos nacionais. No 3º Ciclo, existem as disciplinas de Teatro e 

Atelier de Artes como oferta de escola, enquanto no Ensino Secundário, a 

Escola oferece os Cursos Gerais de Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, 

Ciências Socioeconómicas e Ciências Sociais e Línguas e Humanidades. 

No que concerne aos Espaços Físicos, a Escola foi alvo de requalificação, 

ficando reduzida a um espaço exíguo. Durante os dois primeiros períodos 

letivos, apenas foi possível desfrutar de um pavilhão gimnodesportivo com dois 

espaços, um bloco central onde funcionavam as salas de Direção de Turma, a 

Biblioteca, os Laboratórios - Física, Química, Biologia, Geologia, Informática e 

o Anfiteatro. Havia ainda outro bloco ativo onde funcionavam a sala de 

serigrafia, as disciplinas de Artes e Educação Tecnológica, os gabinetes de 

Psicologia e Orientação, Fotografia e de alguns Departamentos. A direção, a 

reprografia, os serviços administrativos, a sala de professores, o bufete e a 

cantina, bem como a maioria das salas funcionaram em monoblocos, ocupando 

o espaço exterior, antes destinado à prática de EF. Assim, não houve grande 
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oportunidade de passar tanto tempo quanto pretendido na Escola. De facto, 

não havia sequer condições para que pudéssemos trabalhar na escola. Deste 

modo, a minha passagem por ela consistiu, durante esse período, nos 

encontros na biblioteca, para trabalhos de seminário, na paragem no PBX para 

assinar o livro de ponto após as aulas lecionadas, e ainda na passagem pelo 

pavilhão para os treinos de Ginástica extra-aula, bem como do Desporto 

Escolar da modalidade. 

As turmas dos Estudantes Estagiários e do Professor Cooperante 

lecionaram todas as aulas nos Espaços Exteriores à Escola, mais 

especificamente no Estádio Municipal. Com o chegar do Inverno, tornou-se 

complicado lecionar as modalidades coletivas, tornando-se apenas possível 

lecionar em condições aceitáveis no espaço interior do Estádio, a Unidade 

Temática de Ginástica. Nos dias em que as condições climatéricas não nos 

permitiram estar no Relvado/Pista, as aulas tiveram de ser lecionadas no 

espaço interior, caso estivesse disponível, ou na Sala de Imprensa. Neste 

espaço, era apenas possível dar uma parte teórica ou alguns Jogos, devido ao 

número elevado de alunos por turma e à escassez de espaço. 

Para a modalidade de Badminton, inicialmente prevista, o melhor espaço 

seria no Pavilhão, uma vez que a sua abordagem no Estádio era complicada. 

Assim, devido à indisponibilidade do Pavilhão, a solução passou pela escolha 

de uma nova modalidade opcional. À minha turma lecionei a modalidade de 

Atletismo, a qual foi abordada no 3º período. Neste último período, a 

requalificação dos espaços físicos da escola passou para a parte superior da 

escola. Assim, foi possível desfrutar de um novo Pavilhão Gimnodesportivo 

com três espaços. À exceção da minha turma, as turmas dos Estudantes 

Estagiários e do Professor Cooperante tiveram aulas, pelo menos uma vez por 

semana, no novo pavilhão. A opção de não mudar as minhas aulas para a 

Escola prendeu-se com as condições de prática que eram nitidamente mais 

favoráveis no Estádio para a modalidade em questão, o Atletismo. Neste 

espaço, a aprendizagem poderia ser mais contextualizada e real. Assim, tive 

disponível a pista de atletismo do Estádio Municipal para a lecionação da 

modalidade em todas as aulas. 
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Ainda assim, o pouco tempo que passei na escola (física) foi bastante 

produtivo. Foi lá que aprendi, vivi, cresci e que me tornei naquilo que sou 

hoje…Professora de EF. 

Face ao facto de a “nova” escola ainda continuar a ser objeto de obras e o 

espaço físico ter sido alterado de forma notória, na fase final do Estágio (3º 

período), considerei importante procurar percecionar a posição dos professores 

relativamente à “nova escola”. Foram então recolhidos e anotados alguns 

dados, através de excertos retirados de conversas diárias, no terreno, mais 

especificamente em espaços como o bar, a sala de Diretores de Turma e o 

gabinete de Educação Física, com alguns professores. Posteriormente, estes 

dados foram separados em dois grupos: (1) Professores saudosos das antigas 

instalações e (2) Professores conquistados pela “nova escola”. 

Os discursos dos professores colocaram em evidência que muitos sentem 

saudades das antigas instalações, como é visível nos excertos seguintes: 

 

“O local onde circula mais gente, o local de acesso dos professores à sala de 

professores e dos alunos ao bar, é o local mais pequeno de toda a escola. A nova escola 

está, de facto muito mal desenhada…” (Professor 1) 

 

“Parecia que não, mas esta sala da Direção de Turma é ainda mais pequena que a da 

escola antiga…” (Professor 2) 

 

No entanto, também são muitos aqueles que revelaram estar conquistados 

pela “nova escola”: 

 

“Temos, finalmente, um gabinete fantástico. Um espaço de trabalho encantador!” 

(Professor 3) 

 

“Como tudo, a nova escola também tem defeitos mas eu estou a gostar.” (Professor 4) 

 

“Gosto muito destas novas salas, são muito confortáveis.” (Professor 5) 

 

Na verdade, a escola viveu e ainda continua a viver (as obras ainda não 

terminaram) um período de mudança e, consequentemente, de adaptação. 

Pelo que, também as plantas, já semeadas nos jardins da “nova” escola, 
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parecem estar a adaptar-se à mudança e ao seu novo habitat, à semelhança 

das pessoas que diariamente frequentam o novo espaço. Como tal, as 

magnólias parecem ainda não terem conseguido florir… 

 

3.2.2. Os alunos 

No que concerne à tipologia de alunos, que habita a escola, como espelham 

os Quadros 1 e 2, a Escola tem um total de 491 alunos no Ensino Básico e 809 

no Ensino Secundário, distribuídos, respetivamente, por 17 e 30 turmas. Assim, 

a Escola tem um total de 1300 alunos e 47 turmas. 

 

Alunos 

 

Quadro 1: Relação de Alunos e Turmas do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Relação de Alunos e Turmas do Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos alunos com apoios económicos (SASE), segundo dados 

recolhidos em Abril de 2012, nas 47 turmas existiam 148 alunos com Escalão A 

(mais oito alunos que em 2009) e 136 alunos que dispunham de apoio do 

Escalão B (menos 2 alunos que em 2009). Destes valores, no Ensino Básico 

existiam 56 alunos que beneficiavam do Escalão A e 39 alunos do Escalão B. 

E. B. Nº alunos Nº de turmas 

7º Ano 195 7 

8º Ano 143 5 

9º Ano 153 5 

Total 491 17 

E. S. Nº alunos Nº de turmas 

10º Ano 273 10 

11º Ano 284 10 

12º Ano 252 10 

TOTAL 809 30 
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No Ensino Secundário, 92 alunos beneficiavam do Escalão A e 97 alunos do 

Escalão B. Assim, a grande maioria dos alunos não dispunha de qualquer 

apoio económico, tendo o seu valor aumentado de 978 alunos (em 2009) para 

1016 alunos. Os dados estão apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Relação de Alunos que beneficiam de Apoio Social 

Alunos – 47 turmas 

Com apoio do SASE Sem apoio do SASE 

Escalão A Escalão B 
1016 

148 136 

 

A maior parte dos alunos que frequenta a ESAG reside na freguesia de 

Mafamude, embora as freguesias vizinhas como Santa Marinha, Oliveira do 

Douro e Vilar do Andorinho também contribuam com um número significativo 

de alunos que ingressam no Ensino Secundário. Portanto, tendo em conta 

estes dados iniciais tudo apontava para jovens pertencentes ao nível 

socioeconómico médio.  

O conhecimento destes dados, bem como das condições da escola são 

essenciais para que os professores possam planear e atuar mais 

adequadamente. No que se refere ao professor de EF e mais concretamente a 

mim enquanto Estudante Estagiária (EE), o conhecimento e a análise dos 

alunos, permitiu-me fundamentar melhor e adequar a minha ação no sentido de 

contribuir para um correto desenvolvimento do seu processo de formação. 

Através de informação das fichas de caraterização das turmas foi possível 

aferir que numa grande percentagem das nossas turmas a disciplina de EF é 

vista com bastante agrado sendo uma das disciplinas de maior preferência dos 

alunos. No entanto, no que respeita à prática de exercício físico regular os 

resultados foram algo desanimadores, uma vez que uma grande percentagem 

não pratica qualquer tipo de atividade desportiva. Estes são dados bastante 

preocupantes, face ao elevado sedentarismo em que vivemos e consequente 

aumento de problemas de saúde e obesidade. De facto, o que se pretende é 

que estes hábitos sejam alterados. Contudo, cada vez mais, é visível que as 
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aulas da disciplina de EF são o único momento de prática de exercício físico, 

para grande parte dos nossos alunos. Por sua vez, os desenvolvimentos 

tecnológicos parecem ajudar nessas tendências. Estão já criadas condições 

para que se possa realizar exercício físico “sentado”. Basta pegar no comando 

e mover um ou outro membro. É, de facto, uma realidade assustadora para um 

futuro que se prevê cada vez mais ligado a uma crise de inatividade… 

Associados a este leque de alunos estão também os alunos pertencentes à 

turma que acompanhei ao longo deste ano letivo. A percentagem de prática de 

exercício físico regular não é muito elevada. No entanto, os meus alunos serão 

um tema apresentado mais à frente, no ponto seguinte. 
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4. Uma viagem intitulada de Estágio Profissional 
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4.1. Os meus alunos 

 

“O professor e os alunos são como o ar que respiramos, sem eles não haverá desdobramento 

da sabedoria.” 

(Erasmo Shallkytton) 

 

No processo de ensino-aprendizagem, os alunos não são elementos 

passivos no desenvolvimento das atividades de aprendizagem. Estes trazem 

consigo conhecimentos, capacidades e disposições, expectativas e motivações 

que condicionam o que se poderá passar e o que efetivamente se passa em 

contexto de sala de aula. Os alunos interpretam e respondem às intervenções 

e solicitações dos professores e às exigências das tarefas de um modo 

concreto que, naturalmente, condiciona a ação pedagógica e a qualidade da 

aula. Os alunos são também “coautores” da instrução, que, em certa medida, é 

uma construção conjunta de professores e alunos. Na verdade, os alunos 

partilham conhecimentos entre si, não dependendo apenas de uma única fonte 

de informação. Os alunos mais experientes tendem a modelar comportamentos 

e habilidades e fornecer feedbacks e apoio aos colegas menos experientes. 

Estas foram algumas informações que me foram transmitidas pelo Professor 

Cooperante e pelos colegas dos anos anteriores acerca dos alunos com que 

nós, estagiários, iríamos trabalhar. No entanto, nada me fazia pensar que 

seriam estes os alunos com quem iria partilhar este ano de intensas vivências. 

Foi feliz o dia em que soube que esta turma seria a que ficaria sob a minha 

responsabilidade, a turma C. Esta era uma turma maioritariamente feminina. 

Os relatos do Professor Cooperante e dos colegas dos anos anteriores eram 

positivos. As informações iam no sentido de se tratar de uma turma 

empenhada, cooperativa, com alunos que eram verdadeiros estudantes. Deste 

modo, as expectativas que criei foram elevadas e talvez por isso tenha saído 

um pouco desiludida da primeira aula. De facto, no primeiro contacto deparei-

me com alunos bastante empenhados, no entanto, também bastante retraídos, 

demonstrando algum receio em participar. O facto de ter criado expectativas 

excessivamente elevadas, talvez não tenha sido benéfico. Os sentimentos 
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experienciados não foram os melhores, como se pode constatar no excerto do 

Diário de Bordo, referente à primeira aula: 

 

“Depressa um sentimento de frustração se apoderou de mim, tendo ficado 

completamente desiludida e desesperada. As minhas expectativas para esta 

primeira aula acabavam de se tornar um autêntico insucesso. Com tanto 

nervosismo acabei por perder um pouco o controlo da aula e eu própria me sentia 

descontrolada.” (Diário de Bordo, 20 de setembro de 2011) 

 

As aulas seguintes foram diferentes. Com o passar do tempo, os alunos 

tornaram-se desenvoltos, sendo que as minhas expectativas foram sendo 

alcançadas. Esta revelou ser uma turma cumpridora, respeitadora e 

responsável, pautando-se pela participação organizada. Aquando da realização 

de uma tarefa, tendiam a estar tão empenhados que o entusiasmo começava a 

fluir. Era verdadeiramente motivante! Também o meu entusiasmo foi 

aumentando, como retrata o excerto que se segue: 

 

“Nesta aula, os alunos mostraram-se desde logo muito mais participativos, o que me 

entusiasmou de imediato para a lecionação da mesma.” (Diário de Bordo, 23 de setembro de 

2011) 

 

Foi, de facto, fantástico ver a forma como se entregavam às tarefas, como 

se envolviam e tentavam tirar o maior proveito da sua concretização. Estavam 

ali para trabalhar e faziam-no de forma entusiasta. Empenho, dedicação, 

diversão, eram algumas das palavras que melhor descreviam a sua postura. 

Os alunos conseguiam sempre encontrar um bocadinho de diversão naquilo 

que lhes era solicitado, facilitando o seu trabalho. Também o espírito de 

festividade era visível, como explanado no seguinte excerto do Diário de Bordo: 

 

“Todos os alunos mostraram ter um grande espírito de festividade, caraterístico do 

modelo abordado, o que me entusiasmou ainda mais para a lecionação das 

próximas aulas. (…) Mesmo as alunas que demonstram não gostar da 

modalidade, estiveram entusiasmadas durante toda a aula, parecendo nunca 

terem “desgostado” de futsal.” (Diário de Bordo, 4 de outubro de 2011) 
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Tentei, desde o início do processo, mostrar-lhes que estava lá também por 

eles, e que eram eles que me motivavam, todos os dias, a dar mais um passo 

em frente nesta caminhada. Neste entendimento, posso afirmar que a relação 

criada foi uma das minhas maiores conquistas, sendo que para esta aquisição 

também contribuíram momentos de contacto com os alunos fora das aulas, 

como os treinos de ginástica, os almoços em conjunto e mesmo os pequenos, 

mas grandes, momentos de intervalo, como ilustra o excerto seguinte: 

 

“(…) Objetivamente é algo no qual tenho investido, sendo que tenho passado 

alguns intervalos e tenho inclusive almoçado com eles, nos dias dos treinos de 

Ginástica na Escola.” (Diário de Bordo, 11 de novembro de 2011) 

 

Todos estes momentos contribuíram para a criação de uma relação afetiva, 

pautada pela compreensão. Esta comunicação conquistada permitiu-me, por 

um lado, anular qualquer ação que se revelasse inoportuna e, por outro lado, 

sorrir-lhes, encorajá-los e felicitá-los por todas as conquistas alcançadas. 

Aquela relação da qual ouvi falar logo nas primeiras visitas à escola parecia 

estar criada. Uma relação ótima em que os alunos conseguiam distinguir os 

momentos de trabalho dos momentos de diversão. De facto, esta relação 

permitiu-me adotar uma espécie de dupla faceta, sendo visível vários 

momentos em que num instante mostrava uma faceta mais rígida e, de 

seguida, aquele meu sorriso caraterístico. Assim, por vezes, bastava uma troca 

de palavras e tudo se recompunha. 

Esta relação criou a possibilidade de participar em diversas atividades em 

contexto além da escola. Desde os convites para as idas ao teatro, com a 

Diretora de Turma, para as visitas de estudo, o desafio da participação no 

Sarau da Escola, sem esquecer os jantares marcados mesmo após o término 

deste ano letivo, aconteceram. Lembro-me de ouvir o Professor Cooperante 

dizer “Eu amo os meus alunos!”. Eu também fiquei a saber o que isso significa! 

Na verdade, também eu amo os meus alunos e as pessoas que neles moram, 

ou seja, a pessoa que mora em cada um deles, em cada individualidade. 

À semelhança da maioria dos alunos da ESAG, também os meus alunos não 

demonstravam hábitos de prática desportiva. Como tal, um dos propósitos do 
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meu trabalho com eles passou por ser capaz de lhes transferir alguma da 

minha paixão pelo ensino do desporto e pela prática desportiva. Neste sentido, 

tentei incutir-lhe valores, relacionados com a socialização com os pares, o 

gosto pela competição, companheirismo e entreajuda, sem descurar a criação 

de hábitos de prática desportiva para a vida. Para esta conquista o MED 

revelou-se uma grande ajuda. A formação de equipas distintas a cada 

modalidade, a possibilidade de os alunos sentirem algumas das dificuldades 

dos atletas, associadas àquele sentimento de êxito a cada vitória, a cada nova 

conquista, não esquecendo a autonomia que demonstravam a cada aula, foram 

cruciais! Neste contexto, foi possível fortalecer os laços afetivos entre os 

alunos, proporcionando-lhes experiências mais positivas que lhes permitiram 

ver o lado melhor da prática desportiva. A partilha das minhas vivências 

enquanto atleta foi também uma realidade.  

Embora os seus hábitos de prática desportiva fossem diminutos, a sua 

disponibilidade motora não era “assustadora”. De uma forma geral, as 

dificuldades que os alunos demonstravam nas diversas modalidades não eram 

muitas, acrescendo o facto de não existirem grandes diferenças entre os mais 

aptos e os menos aptos. Quando a diferença era mais acentuada, o problema 

era solucionado não só pelo facto de os mais aptos ajudarem os seus colegas 

com mais dificuldades, mas também pela atenção especial que dedicava a 

estes alunos, no momento de planeamento. Neste sentido, procurava encontrar 

tarefas que permitissem aos alunos ter sucesso, evitando sentimentos de 

incapacidade, nos alunos menos aptos, e desmotivação nos mais aptos. 

Menciona-se a título de exemplo os exercícios ou formas de jogo alternativas, 

ajustáveis aos diferentes níveis, a noção de ensino inclusivo esteve presente. 

 

 

4.2. Excertos do Diário de Bordo 

 

"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina" 

(Cora Coralina) 
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Este ponto resultou da análise das narrativas do Diário de Bordo, que foi 

desenvolvido ao longo do ano letivo, e serviu de instrumento de reflexão acerca 

do processo de ensino-aprendizagem e aquilo que envolve a profissão de 

professor. As narrativas permitiram-me analisar o processo, no que diz respeito 

às dificuldades sentidas, aos problemas enfrentados e às estratégias 

encontradas para a sua superação durante a realização da prática. Neste 

sentido, são apresentados alguns pontos que retratam o processo vivido ao 

longo deste ano de Estágio Profissional. 

 

4.2.1. Dificuldades: como superá-las… 

 

“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.” 

(Sanches e Silva, 1998) 

 

Muitos são os constrangimentos sentidos aquando do contacto com um novo 

contexto, aquando da realização de uma nova tarefa, que neste caso concreto 

assumia uma importância tão relevante. No início, eram muitos os receios, os 

medos e dificuldades aquando do primeiro confronto com o “Estágio 

Profissional”. 

As minhas maiores dificuldades, desde o início, foram ao nível da escrita e 

da reflexão oral acerca das minhas aulas. Elaborar uma reflexão de síntese 

e um discurso estratégico eram tarefas quase complicadas para mim. Eram o 

meu tormento!  

A minha forma de escrever nunca foi perfeita, nem de perto nem de longe. 

No entanto, escrever sempre foi algo que me cativou, como é possível ler 

através do seguinte excerto do diário de bordo:  

 

“Embora nunca tenha tido o “dom da escrita”, escrever sempre foi algo que me 

satisfez. A escrita dá-me uma sensação de maior liberdade, maior leveza, algo 

que me deixa melhor comigo mesma (…) Através da escrita é-me possível 

exteriorizar, melhor, alguns dos sentimentos. Sentimentos de alegria e tristeza, 

paixão e desilusão, entre muitos outros.” (Diário de Bordo, 8 de março de 2012) 
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Ao analisar o porquê da dificuldade sentida em falar atentei que talvez 

adviesse da satisfação que a escrita me proporciona. O meu constrangimento 

em falar em público, ou mesmo em apresentar um simples trabalho, nunca 

me trouxe benefícios. A posição que adotei ao longo da minha formação foi de 

“fugir” a estas situações, acomodei-me, pelo que o problema instalou-se de tal 

forma que apenas este ano me vi forçada a combatê-lo. Na verdade, já estava 

mais do que na altura de o fazer. Esta dificuldade foi também alvo de relato no 

meu Diário de Bordo: 

  

“Tenho bastante dificuldade em falar, inclusive, sobre aquilo que correu bem ou 

menos bem, na minha própria aula. Penso e repenso, faço e refaço e continuo 

sem conseguir superar esta dificuldade. Como é possível termos tanta facilidade 

em escrever sobre nós, sobre aspetos da nossa própria vida, e tão pouca em 

escrever/falar sobre aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia? Como é possível ser 

tão difícil refletir sobre um problema que está tão presente no nosso desempenho 

‘profissional’?” (Diário de Bordo, 8 de março de 2012) 

 

Na realidade, o facto de me ter acomodado com estas dificuldades em nada 

beneficiou o processo da sua superação. No entanto, ter refletido sobre as 

mesmas ajudou-me a perceber que talvez estivesse na altura de mudar. 

Determinada, encarei estas dificuldades como meros desafios e consegui obter 

algumas melhorias. A título de exemplo, na Ação de Formação organizada por 

nós, em meados do ano letivo, o meu discurso foi muito mais fluído, tendo 

deixado o nervosismo de parte. Esta conquista foi também alvo de reflexão: 

 
 “Sinto mesmo que todo o constrangimento que tenho em falar, principalmente em 

público, desaparece quando o assunto se relaciona com os meus alunos e as estratégias 

adotadas. Começo a entusiasmar-me de tal forma que, por vezes, é necessário alguém 

me interromper. E o dia de hoje foi mais uma prova superada!” (Diário de Bordo, 10 de 

março de 2012) 

 

A acrescentar, com o decorrer do tempo, o meu discurso aquando da 

instrução começou também a ser mais seguro e demonstrando menos 

nervosismo. Na verdade, a segurança na instrução é uma das caraterísticas 

importantes no desempenho docente. 
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Ao nível mais operacional, os feedbacks oportunos e eficazes, a 

resolução de imprevistos, a seleção das componentes críticas mais 

adequadas, bem como a capacidade de operacionalizar as avaliações eram 

os aspetos que mais condicionavam o meu desempenho, como referido 

aquando da elaboração do Projeto de Formação Individual.  

 

No que concerne à eficácia da instrução, o Professor deve ser capaz de 

observar e corrigir a ação dos seus alunos, emitindo os feedbacks necessários, 

de forma oportuna e com eficácia. Para a superação desta dificuldade, foi 

importante desenvolver a capacidade de observação que, por sua vez, exigiu 

um conhecimento aprofundado das modalidades e dos conteúdos em questão. 

Percebi, bem cedo que um Professor é também um estudante! Há regras de 

jogo que se alteram constantemente, conhecimentos que são renovados e nós 

(enquanto professores), mais do que ninguém, temos de estar atualizados, por 

forma a transmitirmos os conhecimentos adequados aos nossos alunos. Esta 

teria que ser a postura para ser capaz de superar esta dificuldade. Assim, 

desde logo me predispus a trabalhar nesse sentido.  

 

A capacidade de resolução dos imprevistos foi-se desenvolvendo com a 

adoção de uma postura antecipatória, ou seja, desenvolvendo a capacidade de 

antecipar algumas situações que eram passíveis de ocorrer. De certa forma, 

comecei a pensar em diversas situações para o caso de faltar um ou outro 

aluno, ou de o nível dos exercícios não estar devidamente adequado, 

planeando uma ou outra forma de jogo alternativa, que se poderia ajustar às 

dificuldades que os alunos viessem a evidenciar. 

 

A seleção das componentes críticas adequadas nos planos de aula, foi 

mais um dos meus tormentos. Inicialmente apresentava uma vasta lista de 

possíveis aspetos a corrigir. Com o tempo, com estudo e também com as 

reuniões com o Professor Cooperante, foi possível selecionar, para cada 

conteúdo, aquela componente crítica que melhor caraterizava o problema 

emergente do exercício, tendo em conta o nível que os alunos apresentavam. 
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No entanto, esta indicação não invalidava que caso surgissem situações que 

reclamassem outras componentes críticas diferentes das planeadas, estas 

eram utilizadas. 

 

Relativamente à operacionalização dos momentos avaliativos, talvez 

pelo facto de querer observar e avaliar todos os pormenores esta ação tenha 

ficado condicionada. De facto, numa fase inicial era normal querermos avaliar 

todos os aspetos. No entanto, em termos operacionais, compreendi que a lista 

de aspetos a avaliar deveria ser breve e sucinta, de modo a tornar mais 

objetivo e viável o processo de avaliação. Com o passar do tempo e com esta 

consciencialização, a operacionalização dos momentos avaliativos foi-se 

tornando mais fácil.  

 

A lecionação da modalidade de Ginástica perspetivava-se também como 

uma etapa de difícil execução. No entanto, com a minha aposta no grupo de 

Desporto Escolar, com muito estudo e trabalho, esta acabou por ser uma 

modalidade que adorei lecionar e na qual me envolvi muito. Esta envolvência 

está bem espelhada nas palavras que escrevi no Diário de Bordo: 

 

“Hoje dei por mim a pensar na evolução que senti em termos do domínio dos 

conteúdos da ginástica. Começo a ver fruto do investimento que estou a ter (…) 

tenciono investir nesta modalidade e tentar saber cada vez mais porque só assim 

conseguirei fazer com que os alunos também cresçam e evoluam. Na verdade, 

nunca me imaginei a dar treinos de ginástica, muito menos com tanto entusiasmo 

e a querer investir na modalidade. Afinal, aquele “desgostar” que no passado 

demonstrei em relação à modalidade, acabou por se transformar em entusiasmo 

para, num futuro próximo, querer saber e aprender cada vez mais.” (Diário de 

Bordo, 27 de outubro de 2011) 

 

“Foi uma modalidade da qual tive inicialmente imenso receio mas na qual cresci 

com o auxílio dos meus “pupilos” e da qual fiquei completamente apaixonada. Na 

verdade, nunca pensei ficar a gostar tanto desta modalidade…” (Diário de Bordo, 

17 de novembro de 2011) 
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Face a esta alteração, considero que não nos devemos acomodar às nossas 

dificuldades, devemos antes fazer delas desafios a superar. Devemos investir 

de modo a aumentar o nosso conhecimento e domínio do conteúdo, pois só 

assim poderemos também levar os alunos a uma melhor aprendizagem. A 

individualidade de cada aluno foi outro aspeto com que sempre me 

preocupei. Neste sentido, foi importante recorrer, em alguns momentos, à 

individualização de estratégias diversificadas, bem como relativamente às 

questões do planeamento, em que procurei diferenciar/ajustar o nível dos 

exercícios às dificuldades de determinados alunos. Esta preocupação é visível 

na reflexão do diário de bordo: 

 

“Torna-se assim necessário individualizar as estratégias, mais do que 

individualizar o ensino. No final da aula, aquando de uma pequena reflexão, 

concluímos que as equipas não estão assim tão equilibradas, havendo uma 

equipa claramente superior. Assim, os próprios alunos sugeriram que se fizesse 

uma ou outra alteração, para que haja mais competitividade.” (Diário de Bordo, 11 

de outubro de 2011) 

 

Após a tomada de consciência das dificuldades que tinha no início do 

processo foi importante definir os objetivos a as estratégias a utilizar para as 

superar. Neste sentido, Landsheere (1976; cit. por Altet, 1997), afirma que 

“quanto mais se possuir uma consciência clara de um objetivo a atingir, mais 

sensível se é aos elementos de uma situação suscetível de facilitar essa 

aproximação” (p. 20). O autor considera também importante a definição de 

objetivos, pelo professor, para tornar a ação educativa mais eficaz.  

Para além da definição dos objetivos, a identificação e consciencialização da 

dificuldade é crucial para que mais facilmente possa ser combatida. Esta noção 

foi também reforçada com algumas indicações dadas pela Orientadora: 

 

“A professora Maria
8
 diz que o primeiro passo para a mudança é o 

reconhecimento do erro. E assim foi, a certa altura lembrei-me de que havia algo 

que não estava a ser feito e sem o qual a intervenção não estava completa! E o 

ciclo de feedback é de uma importância extrema, para que também o desempenho 

                                                           
8
 Nome Fictício 
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dos alunos possa ser o mais correto. E o passo seguinte foi fazer com que a ação 

surgisse sem necessidade de antecipação, ou seja, torná-la uma rotina. Quando 

assim for, a mudança está processada.” (Diário de Bordo, 11 de março de 2012) 

 

Estudo autónomo, seminários e reuniões de núcleo de estágio, os momentos 

de troca de ideias com os meus colegas foram algumas das estratégias 

utilizadas para a superação das dificuldades enfrentadas. O segredo foi, assim, 

nunca desistir e não me deixar afundar nos problemas. Nesta temática, Alarcão 

(1996) salienta a importância da autoscopia, da escrita autobiográfica, da 

supervisão colaborativa e da investigação-ação, entre outras estratégias 

possíveis de serem utilizadas (p. 182). 

O recurso à elaboração do Diário de Bordo foi também uma mais-valia que 

me permitiu avaliar o processo de ensino, por meio de uma reflexão que se foi 

tornando mais significativa à medida que o estágio avançava. Acredito na 

importância do “ser-se reflexivo”, na relevância da capacidade de utilizar o 

pensamento como elemento de atribuição de sentido e significado. É neste 

processo de atribuição de sentido, que podemos compreender melhor aquilo 

que analisamos, em resultado dos saberes que já possuímos, tal como advoga 

Alarcão (1996). A mesma autora afirma ainda que é através da reflexão na e 

sobre a ação que os professores adquirem um papel ativo na educação, 

ultrapassando, assim, o papel meramente técnico que “se reduza à execução 

de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria 

comunidade profissional” (p. 176). Neste contexto, a autora cita uma aluna, 

proferindo que “mais importante do que recordar conceitos foi entender a sua 

função… porque por vezes ficamos com a ideia do que as “coisas” são e não 

pensamos com clareza na utilidade das mesmas” (p. 178). Face a esta 

evidência fica claro que é importante que os professores reflitam sobre a sua 

experiência profissional e sobre aquilo que os levou a agir e, a agir de 

determinada forma em detrimento de outra. 
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4.2.2. Desafios: fator determinante deste percurso 

 

"Veja em cada dificuldade um desafio, um degrau, e jamais conhecerá a derrota." 

(Eileen Caddy) 

 

Batista (2011, p. 438) afirma que “o processo de estágio deve ser 

“especializado na flexibilidade”, permitindo que o estudante estagiário adquira 

capacidade de mobilizar e produzir os seus próprios recursos através da 

reflexão, da tomada de decisão, da resolução de problemas, da negociação, da 

colaboração, da criatividade e da inovação, entre outros aspetos”.  

Na verdade, o maior desafio que enfrentei teve o nome de “Estágio 

Profissional”. Algo no qual ingressei sem ter plena certeza de que pretendia 

fazê-lo. Sentia-me uma atriz a entrar em palco sem ter a certeza que queria 

participar naquela peça. Dei um passo em frente quase por sentimento de 

obrigação, por ter chegado até ali. O que se perspetivava era algo difícil e 

complexo, uma vez que não tinha a certeza que queria seguir em frente. No 

entanto, para além de um desafio, foi também a experiência mais fantástica 

que tive. Apercebi-me que os receios tidos até então, todas as dúvidas e 

questões colocadas tinham encontrado resposta. A resposta era sim! Era ali 

que queria estar, era isto que queria ser. Ser Professora, era o que projetava 

para o meu futuro. E foram também os meus alunos que me mostraram a 

faceta de professora que existia, em mim, escondida e encoberta pelos receios 

que transportava para o espaço do EP. 

O primeiro desafio com o qual me deparei, no contexto da prática 

pedagógica, foi, sem dúvida, a aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva em todas as modalidades que iriam ser objeto de lecionação. 

As preocupações e os constrangimentos iniciaram-se de imediato, após esta 

tomada de decisão. Esta decisão acarretava um grande risco, principalmente 

em termos de motivação. É certo que o Modelo tende a aumentar a motivação 

dos alunos para a prática, no entanto a sua aplicação em todas as 

modalidades, ao longo de todo o ano, poderia ter o efeito contrário, pelo 

simples facto de não parecer trazer “nada de novo”. Assim, a estratégia passou 

por efetuar adaptações distintas do MED às diversas modalidades, pelo que a 
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sua utilização foi mais centrada nos aspetos organizativos e menos nos 

instrucionais. 

Também o Professor Cooperante foi um autêntico desafiador, pelo que 

os desafios apareciam quotidianamente. Qualquer questão suscitava um 

desafio. E desvendá-los era a minha missão. A título de exemplo evoco a 

operacionalização do primeiro momento avaliativo para a modalidade de 

Ginástica Acrobática, a qual suscitou diversas questões e para a qual o 

Professor Cooperante não deu uma resposta certa, mas sim várias respostas 

possíveis. Assim, tive de solucionar o desafio, encontrando a melhor resposta 

para a minha realidade. 

Os próprios alunos, por diversas vezes, tornaram-se autênticos 

desafios. As suas reações, os seus comportamentos, as suas 

potencialidades e/ou dificuldades constituíram-se como desafios, para os 

quais tentei encontrar a melhor resposta. Alguns desses desafios estão 

espelhados nos seguintes excertos do Diário de Bordo: 

 

“É de realçar que durante toda a aula notei um certo desconforto e até alguma 

revolta por parte deste aluno. Sempre foi um aluno muito retraído e nesta aula 

parecia sentir necessidade de libertar uma rebeldia que nunca antes tinha 

demonstrado. Nesse momento encarei a sua reação como um desafio, assim 

como o encaro a ele como tal!” (Diário de Bordo, 4 de Outubro de 2011) 

 

“(…) marcada por um jogo pouco saudável, ou seja, as equipas mostraram um 

baixo nível de fair-play e tentaram, ao longo de todo o jogo, refutar as decisões do 

árbitro. Daí ter terminado o jogo um pouco mais cedo, não permitindo a 

continuidade destes comportamentos. É certo que “no calor do momento”, o jogo é 

propício a estes comportamentos, devido à competição. Porém, nas minhas aulas 

não são permitidos! Fiquei mesmo dececionada porque é um comportamento que 

não esperava dos meus alunos. Decidi então, como forma de tentar solucionar 

tudo isto pelo melhor caminho, que a pontuação do Fair-play contará para a 

pontuação final do Torneio. Assim, caso não se verifique qualquer problema de 

falta deste parâmetro, a Equipa com mais vitórias nos jogos continuará a vencer, 

mesmo com a junção de ambas as pontuações. E melhor ainda, o Jogo é 

realizado num ambiente saudável, sendo esse um ponto fulcral!” (Diário de Bordo, 

25 de novembro de 2011) 
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Os desafios não foram apenas colocados à minha pessoa. Eu também 

coloquei alguns, nomeadamente aos meus alunos. A identificação constante 

das equipas, ao longo das aulas, foi um dos desafios que lhes coloquei e para 

o qual eles demoraram algum tempo a darem resposta, levando a um 

sentimento menos positivo, como exposto no excerto que se segue: 

 

“Relativamente ao desafio que lhes coloquei, senti-me um pouco triste porque não 

foram capazes de o cumprir, mesmo tendo uma semana para o fazer. A estratégia 

a adotar para a próxima aula passa pelo investimento na criação de uma t-shirt 

típica de MED, a qual vou vestir para tentar entusiasmá-los, levando-os a investir a 

meu lado.” (Diário de Bordo, 4 de novembro de 2011) 

 

No final do ano letivo, os alunos sentiram que estava na altura de ser eu a 

ser desafiada. Participar, com eles, no Sarau da Escola foi, sem dúvida, um 

autêntico desafio. Mas, no fundo, foi também uma ótima forma de terminar um 

(ou dois) ciclo(s) de formação. Por um lado, terminei esta viagem que marca o 

culminar da minha formação académica, rumo ao mundo da empregabilidade. 

Por outro, também eles terminam um ciclo de formação, rumo ao ensino 

superior. 

 

 

4.2.3. A excelência na Educação Física 

 

“O segredo da felicidade no trabalho está contido em uma palavra: excelência. Saber como 

fazer bem alguma coisa é desfrutá-la.” 

(Pearl Buck) 

 

Excelência foi uma palavra que prevaleceu desde o início do ano. Os alunos 

demonstraram ser verdadeiros estudantes, pelo que o trabalho pautado pela 

excelência esteve constantemente presente.  

Ao nos reportarmos à temática da excelência, Maia (2010) profere que “a 

excelência dos atletas no desporto é aceite ser o resultado do grande esforço e 

treino relevante, o mais próximo possível das exigências da competição, (…)” 

(p. 2). De facto, esta temática relaciona-se com os meus alunos. O seu esforço 
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e dedicação, ao longo de todo o ano letivo, mais concretamente nos eventos 

culminantes, e, em especial, no Sarau de Ginástica Acrobática, foi de tal ordem 

elevado que o resultado final foi de nível excelente. Veja-se o registo seguinte 

do Diário de Bordo: 

 

“Na verdade, a excelência foi a palavra de ordem do nosso segundo Sarau. (…) 

De facto, é de louvar o esforço e o tempo despendido pelos alunos para a 

concretização dos esquemas. Desde o início deste “desafio”, sempre se 

mostraram dispostos a encará-lo com todas as forças e todo o envolvimento e 

comprometimento.” (Diário de Bordo, 17 de fevereiro de 2012) 

 

Também Orlick (1992, p. 117) defende que “para se ser excelente na 

aprendizagem, performance e situações da vida, um indivíduo deve projetar 

uma abertura para a aprendizagem e um compromisso para o contínuo 

desenvolvimento pessoal”. 

Também no âmbito da educação, são vários os autores que se preocupam 

com a qualidade e a excelência (Azevedo 1994; Carneiro, 1994; Caneiro, 1996; 

Delors, 1996; Landsheere, 1996; Unesco, 1998). É certo que todos os sistemas 

de ensino procuram dispor de um corpo docente de qualidade, partindo do 

pressuposto que quanto maior for a qualidade dos seus professores, maior é a 

probabilidade de ocorrerem os melhores resultados escolares (White, 1991 e 

Cunha, 1997). No entanto, tais conjeturas conduzem a discussões relativas à 

existência (ou não) de professores experts, bem como a relação entre ambas 

as temáticas que é advogada por vários autores. Outros, porém, refutam a 

existência da expertise (Bereiter & Scardamalia, 1993, p. 8). Os mesmos 

autores defendem que “os professores devem ser carinhosos, pessoas 

sensíveis” e que “o ensino é um complexo empreendimento humano que não 

pode ser reduzido a uma técnica”. Acrescentam ainda que “os professores têm 

a obrigação de se envolverem de forma responsável como a comunidade que 

servem” (p. 8). 

No meu entendimento, o professor é, de facto, alguém que deve estar 

envolvido no processo, tanto ou mais que os seus alunos, ou seja, o seu 

público-alvo. Também eu me envolvi em todo o processo e no final vi esse 



43 
  

envolvimento ser reconhecido com o trabalho que todos eles desenvolveram. 

Aquando da realização das entrevistas sobre a aplicação do MED, houve 

inclusive um aluno que referiu o meu envolvimento como um dos aspetos 

positivos da sua aplicação: 

 

“Acho que houve um grande empenho por parte da professora, pelo que eu vi, 

tanto a nível de criar depois os troféus para as posições de cada equipa no final do 

MED. Acho que foi um MED que estava bastante bem planeado porque conseguiu 

abordar todos os aspetos principais e importantes do MED, seja na organização 

das equipas, seja na organização e planeamento de cada jornada, e etc.” (Aluno 

1) 

 

Esta foi também uma temática sobre a qual me debrucei no Diário de Bordo: 

 

“Por vezes, este envolvimento ou a sua demonstração, mais concretamente, pode 

passar apenas pela criação de uma mera t-shirt, como forma de incentivo. Mas é, 

na minha perspetiva, importante que os alunos o sintam e/ou o percecionem. É 

importante que sintam que o professor está com eles neste processo.” (Diário de 

Bordo, 17 de fevereiro de 2012) 

 

De facto, acredito que é também importante que o professor transmita aos 

seus alunos motivação, entusiasmo e empenho na organização e condução 

das suas práticas. Se o professor souber conduzir o processo de ensino de 

forma entusiasta em conjugação com as condições adequadas à 

aprendizagem, os alunos terão maiores possibilidades de alcançar níveis 

elevados de sucesso.  

 

 

4.2.4. Relação professor-aluno: o lugar da afetividade 

 

“A interação professor-aluno ultrapassa os limites profissionais e escolares, pois é uma relação 

que envolve sentimentos e deixa marcas para toda a vida.” 

(Miranda, 2008) 
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Nas palavras de Miranda (2008, p.1), as interações entre professores e 

alunos devem aprofundar-se no campo da ação pedagógica. Na verdade, o 

papel do professor é fundamental neste processo, pela componente da 

construção e condução do “fazer pedagógico”, de forma a atender às 

necessidades do sujeito que ensina. Ainda a mesma autora, afirma a 

importância do fator afetivo no desenvolvimento e construção do conhecimento, 

uma vez que é por meio das relações afetivas que o aluno se desenvolve, 

aprende e adquire mais conhecimentos que o ajudarão no seu desempenho 

escolar. De salientar ainda a dimensão do ensino e da aprendizagem, no 

contexto da sala de aula, que é marcada por um tipo de relação especial, 

envolvendo o professor e o aluno na mediação e apropriação do saber. Com 

efeito, o professor marca a sua presença como mediador e não como um mero 

detentor do saber. 

Gadotti (1999) afirma que “o educador para pôr em prática o diálogo, não 

deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na 

posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é 

portador do conhecimento mais importante: o da vida” (p. 2). 

Na verdade, ser professor não se circunscreve à tarefa de transmitir o 

conhecimento, vai muito além disso. Envolve, entre outros aspetos, despertar 

valores e sentimentos, nos alunos, como o respeito e a responsabilidade. 

Importa também que o professor esteja aberto à possibilidade de poder 

aprender com os seus alunos. Para este processo de partilha contribuiu, 

inequivocamente, a relação de afetividade com os seus alunos. 

Neste contexto, Freire (1996, p. 96) refere-se às caraterísticas do professor 

que envolve afetivamente os seus alunos, enfatizando que “o bom professor é 

o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até à intimidade do movimento do 

seu pensamento”. O mesmo autor enfatiza a ideia de que nenhum professor 

passa pelos alunos sem deixar a sua marca, proferindo que “(…) o professor 

autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor 

incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o 

professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, 
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burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua 

marca”. (p. 96). 

Face à vivência tida, acredito que estes laços afetivos se devem estabelecer 

no contexto de sala de aula, noutros espaços escolares e de complemento 

curricular. Neste sentido, Ferreira (2010) afirma ser “fundamental acompanhar 

os alunos fora do contexto da sala de aula, mostrando maior interesse pela 

pessoa que “mora” no aluno e fomentar valores de ordem social” (p. 142). De 

facto, o aluno é o principal alvo da ação pedagógica. Como afirma Fernandes 

(1990) “a transmissão do saber abarca um processo de interação 

aluno/professor” (p. 22). Também no seio deste meu percurso, os alunos 

assumiram uma importância tremenda, despertando um sentimento saudoso, 

mesmo antes do seu término, como relato no excerto seguinte: 

 

“Na verdade, sinto já o final deste ano muito próximo e a relação com os meus 

alunos tem-se desenvolvido com o decorrer do tempo, à “velocidade da luz”. Por 

vezes, penso nas saudades que deixarão, nas saudades que terei de todas estas 

rotinas, de todo este envolvimento… (…) O Professor que me acompanhava na 

altura, apenas conseguiu dizer: “Estou tão feliz por todo o teu envolvimento, com o 

MED, (…), sinto-te mesmo uma pessoa feliz com os teus alunos…”. (…) Com eles 

sou feliz e partilho momentos inesquecíveis. Com eles aprendo sempre algo mais 

do que aquilo que é esperado. Quando penso que nada mais há a aprender, eles 

conseguem sempre surpreender-me. É simplesmente fantástico!” (Diário de Bordo, 

10 de março de 2012) 

 

“Felicidade” é a melhor palavra para caraterizar todos os momentos 

partilhados com os meus alunos. Foram, de facto, momentos inesquecíveis. 

Como tal, penso que as questões da afetividade deveriam ser abordadas 

também ao longo da nossa formação académica. Com efeito, de tudo aquilo 

que nos é ensinado ao longo da formação “pré-estágio”, a relação professor-

aluno não é de todo um tópico abordado. Será que não é suficientemente 

importante? Compreendo que para este parâmetro não haverá “receitas”. No 

entanto, considero que é algo que é benéfico ao processo. Também Ribeiro 

(2006), num estudo com o objetivo de examinar a possível existência de 

representações sociais de afetividade nos professores do ensino fundamental, 
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afirma que os participantes reconheciam que “nos programas de formação, não 

aparece, de forma explícita, preocupação com o desenvolvimento da 

competência afetiva na relação educativa” (p. 43). A autora, no seu artigo, 

inscreve a afetividade na relação educativa que se estabelece entre professor e 

alunos na sala de aula.  

Face ao entendimento alcançado, considero que um processo de ensino-

aprendizagem no qual não existe qualquer relação afetiva positiva entre os 

seus intervenientes é apenas um sistema onde o professor se limita a transmitir 

a matéria a lecionar. Não foi, de facto, este tipo de relação que desenvolvi com 

os meus alunos. Apostei numa relação envolta em emoção, em que a união 

marcasse presença, como é visível no excerto que se segue: 

 

“Todas as pessoas me dizem: “Adoro ver a forma como esses miúdos te estão a 

fazer feliz…”, e é realmente isso que eles me transmitem, Felicidade! O que 

costumo responder é que eu amo os meus alunos e que eles me fazem acordar 

todos os dias com vontade e coragem de superar mais um dia, que me fazem rir 

todos os dias… (…) Sempre me dispus a acompanhá-los, porque na verdade 

estamos juntos nesta viagem e, como o nosso grito indica, algo que nos 

caracteriza é mesmo “Fortes Somos, Fortes Seremos e Juntos Venceremos”, ou 

seja, “a união faz a força”! E a nossa união é maior que qualquer momento que 

possa correr menos bem (…)” (Diário de Bordo, 17 de novembro de 2011) 

 

Estive sempre ciente de que uma relação afetiva positiva era importante e, 

além disso, os intervenientes neste processo são pessoas, com sentimentos e 

emoções. Neste contexto, Ribeiro (2006) afirma que “a dimensão afetiva pode-

se desenvolver por meio da formação e é impulsionada pela expressão dos 

sentimentos e das emoções” (p. 40). Assim, desde o primeiro momento que 

procurei criar uma relação de afetividade no seio da minha turma (Figuras 1 e 

2), onde qualquer momento menos bom não suscitasse desmotivação ou 

desconforto, mas, pelo contrário, a união necessária para a sua superação. 

Por fim, apesar de reconhecer a importância da afetividade e de uma boa 

relação entre o professor e os seus alunos, procurei ter em conta o alerta de 

Siqueira (2005) que menciona que “os educadores não podem permitir que tais 

sentimentos interfiram no cumprimento ético de seu dever de professor” (p. 98). 
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Figuras 1 e 2: A demonstração da nossa união em dois momentos 

 

 

4.2.5. De aluno a professor: uma mistura de sentimentos 

 

“…o desempenho do professor é grandemente dependente de modelos de ensino 

internalizados ao longo de sua vida como estudante…” 

(Santos, 1997) 

 

Acredito que aquilo que os professores demonstram ser no desempenho da 

sua função, também se relaciona com as vivências tidas enquanto estudantes. 

Um exemplo disso é o facto de, por vezes, tomarmos este ou aquele professor 

como modelo, e no contexto de atuação somos levados a utilizar modelos de 

ensino muito similares. Este foi um aspeto que senti. As vivências anteriores 

sobrepuseram-se à formação. Quando me apercebi disso ganhei consciência 

que teria que conseguir ir mais além. Compreendi que os professores devem 

estar abertos à aprendizagem, nomeadamente àquilo que os alunos lhes 

possam ensinar. Esta foi uma postura que adotei, como é possível ler no 

seguinte excerto: 

 

“Agora é a minha vez de ensinar mas também aprender algo com os meus alunos 

como gostava que os meus professores aprendessem connosco, era sempre 

confortante ouvir os professores dizerem “hoje já aprendi algo novo convosco”. 

Hoje estou aberta àquilo que os meus alunos tenham para me ensinar. Tenho a 

certeza que também eles irão contribuir para o meu crescimento…” (Diário de 

Bordo, 29 de setembro de 2012) 
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De facto, eu aprendi muito com os meus alunos. Desde a questão de não 

criar elevadas expectativas, ao encontrar a melhor forma de dar resposta aos 

seus desafios e comportamentos. Percebi também que cada aluno é uma 

individualidade e que nos coloca desafios diferentes, pelo que, enquanto 

professora, tive de ser capaz de dar respostas a cada entidade. Também as 

experiências anteriores nos remetem para estes aspetos. Assim, não existe 

separação entre as nossas histórias de vida e a nossa realidade atual. Estas 

são utilizadas para dar sentido ao nosso desempenho. 

Num estudo referente aos processos de construção das identidades 

profissionais dos professores, através dos seus relatos sobre as suas histórias 

de vida, autores como Burnier et al. (2007) salientam que permitir aos 

professores refletirem sobre a sua história de vida implica considerarem o seu 

percurso de vida pessoal na construção de sentidos para a docência. 

A respeito desta temática, Nóvoa (2007, p. 17) menciona que “não é 

possível separar o eu profissional do eu pessoal”, no sentido em que as opções 

que temos de fazer enquanto professores “cruzam a nossa maneira de ser com 

a nossa maneira de ensinar”, desvendando “na nossa maneira de ensinar a 

nossa maneira de ser”. O mesmo autor afirma que a identidade não é um dado 

adquirido, sendo antes “um lugar de lutas e conflitos, um espaço de construção 

de formas de ser e estar na profissão” (p. 16).  

Burnier et al. (2007) afirmam que “o indivíduo manifesta sua subjetividade e 

interpreta suas ações no plano individual e coletivo, na busca de significados 

para construção de sua identidade profissional” (p. 347). Salientam também a 

importância do método autobiográfico (exemplo dos relatos da sua história de 

vida), possibilitando a revelação dos anseios e das expectativas dos docentes, 

face à profissão e à sua própria vida (p. 347). Esta mais-valia da reflexão do 

percurso vivido foi para mim evidente. 

Os mesmos autores acrescentam que “a imagem que o professor constrói 

de si mesmo e perante a sociedade faz parte do processo constitutivo de sua 

identidade profissional. Esse processo está em constante transformação, 

reconstruindo-se ao longo da vida, de acordo com suas experiências sociais e 

individuais” (p. 347).  
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Na verdade, em contexto de estágio sentia-me Professora, embora em 

alguns momentos fosse vista como sendo apenas uma Estudante Estagiária. 

No processo senti-me dividida entre aquilo que sentia e o que era observado e 

relatado por pessoas próximas.  

Foram vários os momentos em que me identificaram como professora, 

sendo o melhor exemplo, a minha mãe que no início deste percurso, quando 

confrontada com a situação, dizia a qualquer pessoa “a minha filha mais nova é 

Professora de Educação Física. Está a fazer estágio!”. Muitos foram também 

os momentos em que familiares e amigos proferiram palavras como: “Ainda 

não terminaste o curso, por isso de professora nada tens!” e “Se ainda não tens 

o diploma de professora, não te podes identificar como tal…”.  

Noutros momentos era identificada, como aluna, principalmente na ESAG, 

em que muitas pessoas me confundiram com uma aluna, como é visível no 

excerto a seguir apresentado: 

 

““E tu o que queres?” (…) e a minha reação foi começar por me rir e dizer “Sou 

professora estagiária e queria o equipamento de Educação Física”. A senhora 

ficou completamente envergonhada e só se conseguiu rir, pedindo de imediato 

desculpa, uma vez que foi uma das primeiras pessoas que conhecemos na 

primeira ida à Escola. (…) “Oh Senhor Doutor, ainda bem que essa docente não 

dá aulas no meu Departamento, senão ia estar sempre a mandá-la sair do 

Departamento como costumo fazer com os alunos”. O certo é que passadas duas 

semanas, estando eu à espera para assinar o Livro de Ponto, após a minha aula, 

fui “convidada a sair” do Departamento Central por me confundirem com uma 

aluna. Assim, em menos de um mês, tenho já um currículo quase vasto de 

situações em que pensaram que eu era uma aluna. Contrariamente a estas 

situações, as funcionárias do bar já me conhecem bem e até já me chamam de 

“Senhora Doutora”, algo que para mim é completamente estranho mas também 

motivo de riso.” (Diário de Bordo, 29 de setembro de 2012) 

 

Confesso que no início era muito confuso e até estranho ser tratada como 

“Senhora Doutora”. No entanto, a situação inverteu-se, passando a ser 

estranho ser tratada como aluna. No trajeto estive, de facto, dividida entre dois 

papéis. No entanto, com o passar do tempo assumi o papel de professora, 

ainda que em contexto de estágio. 
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Moita (1992, cit. por Krug, 2010) destaca que o processo de formação pode 

ser considerado uma dinâmica na qual se vai construindo a identidade de uma 

pessoa. E ainda um “processo em que cada pessoa, permanecendo ela própria 

e reconhecendo-se a mesma ao longo de sua história, se forma, se transforma, 

em interações” 9. Também Guimarães (2004, cit. por Krug, 2010) salienta a 

importância dos cursos de formação inicial na construção e/ou fortalecimento 

da identidade docente, através da possibilidade de uma reflexão e análise 

crítica de “diversas representações sociais historicamente construídas e 

praticadas na profissão”. 

 

 

4.2.6. A Profissão de Professor 

 

“Ser professor (…) obriga a um modo particular de ser e de estar (…) é muito mais do que ter 

conhecimento e competências técnicas.”  

(Silva, 1994)  

 

O contexto escolar é, atualmente, um campo de ação em constante 

mutação. Ao professor são exigidos novos papéis e novas competências, pelas 

mudanças organizacionais, curriculares, extra‑curriculares e outras, definidas 

num quadro de sucessivas reformas e políticas educativas. É neste espaço que 

a formação do professor vai sendo construída e adaptada ao longo dos 

diferentes anos de atividade profissional. Neste sentido, Rodrigues (2001) 

afirma que “a profissão de professor se aprende na escola e na sala de aula e 

é um processo longo, de uma vida” (p. 6).  

No entanto, atualmente ser professor vai muito além das tarefas inerentes à 

sala de aula. O professor não pode limitar-se à gestão da aula, tem que 

assumir a função de gestor relacional, de conflitos e de interação entre os 

vários elementos da comunidade educativa (Silva, 2009, p. 9). Assim, a sua 

capacidade profissional não se baseia apenas nas tarefas didáticas de planear, 

                                                           
9
 Artigo online disponível em: http://www.efdeportes.com/efd143/identidade-profissional-docente-no-

estagio-curricular-supervisionado.htm 
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realizar e avaliar no contexto do processo de ensino e aprendizagem no quadro 

mais vasto da turma, mas tem que ir muito mais além.  

Segundo Silva (2009), “a sociedade presente, marcada pela diversidade e 

pela pluralidade, exige funções acrescidas à escola, colocando-lhe a 

responsabilidade de preparar os jovens para o futuro que terão que enfrentar. 

(…) O professor vê-se, assim, envolto numa multiplicidade de tarefas às quais 

tem que ser capaz de dar resposta” (p. 9). Já Ferreira (s.d.) refere que o 

professor deve ser um sujeito integrado com o mundo e sabedor do seu papel 

social. Deve ainda “(…) ser capaz de utilizar o seu conhecimento e a sua 

experiência para desenvolver-se em contextos pedagógicos práticos 

preexistentes” (p. 4). Tal como referem Kelchtermans & Vandenberghe (1994), 

o comportamento profissional dos professores só pode ser “convenientemente 

compreendido quando situado no contexto mais lato de uma carreira e de uma 

história de vida pessoal” (p. 45). 

Ribeiro (2011) evidenciou que a profissão de professor é “única e diferente 

das demais profissões”, porquanto todos os professores já foram alunos, isto é, 

já estiveram do outro lado do processo. A autora afirma ainda que “ao termos 

sido alunos, possuímos, no nosso subconsciente, influências e experiências 

que nos afetam positiva ou negativamente determinando certas atitudes e 

comportamentos realizados” (p. 27). Por conseguinte, pode assumir-se que 

estas vivências de estudante permitem-lhe idealizar o que é um professor 

competente ou não, servindo também para aceder a uma melhor compreensão 

dos educandos, designadamente das suas preocupações e expectativas.  

Ribeiro (2011) alerta para o facto de esse conhecimento não poder, de modo 

algum, “fechar-nos” uma vez que as nossas experiências, como alunos, foram 

vividas em tempos diferentes, com métodos diferentes. Refere ainda que esse 

conhecimento “tem que ser de certa forma refletido para que haja uma 

adaptação ao tempo e método do presente” (p. 28). 

Assim, é necessário que os professores se consciencializem que têm um 

papel fundamental e essencial na formação das novas gerações e futuros 

profissionais nas diferentes áreas e que estes novos profissionais são 

influenciados pelos seus professores, que, de certo modo, acompanharam o 
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seu crescimento. Adicionalmente, importa atender a que a atividade 

pedagógica do professor se forma pela relação existente entre a teoria e a 

prática. As decisões do professor resultam do conhecimento e da ação que se 

complementam, fruto da análise e reflexão permanentes ao longo da sua 

atividade. A temática da competência dos professores foi também abordada 

numa reunião com os Encarregados de Educação, na qual tive oportunidade de 

participar. Foi então relacionado o entusiasmo do professor com a qualidade e 

competência do seu desempenho, sobre o qual refleti posteriormente: 

 

“A qualidade e competência do trabalho dos professores foram também alvo de 

conversa. E tudo parou quando, a certa altura, eis que surge uma frase tão 

fantástica que não hesitei em anotar no meu caderno “Diário de Bordo”. “Quando 

se gosta, contagia-se” foi a frase mais encantadoramente proferida, relativa à 

transposição da competência dos professores para o ensino dos seus alunos. De 

facto, revejo-me naquelas palavras, eu que tanto defendo o envolvimento e 

comprometimento do professor para um melhor processo de ensino-

aprendizagem. E na verdade, quando gostamos do que fazemos e/ou do que 

ensinamos, conseguimos mesmo brilhar de tal forma que os alunos não se 

cansam de louvar, perante os seus ascendentes.” (Diário de Bordo, 16 de abril de 

2012) 

 

Ao longo deste percurso tentei sempre perseguir aquilo que mais defendo, 

nomeadamente o envolvimento e o comprometimento no processo de ensino-

aprendizagem. Tentei estar perto deles, mantendo-os atentos, como ilustra a 

Figura 3, e envolver-me com eles em todo o processo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Alunos atentos à instrução Figura 4: Participação ativa com os alunos 
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4.2.7. Sentimento de Liderança 

 

“O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua humildade e 

experiência da sua fragilidade…” 

(Augusto Cury, 2004) 

 
Pequenez, humildade e fragilidade, foram três palavras proferidas num dia 

de Verão, quando fomos informados pelo Professor Cooperante da turma que 

cada Estagiário iria acompanhar. O Professor Cooperante justificou a atribuição 

da minha turma, uma turma calma, com verdadeiros estudantes, pelo facto de 

me ter caraterizado como sendo uma pessoa humilde, pequena e com uma 

postura frágil. Mas, rapidamente esta imagem de postura aparentemente frágil 

se tornou numa postura firme, segura e com um forte sentimento de liderança à 

mistura.  

Presentemente, o entendimento do professor como alguém que dá ordens, 

está a ser substituído pelo professor que lidera. Aquele que dá ordens 

pressupõe que tem todas as respostas e diz a todos o quê e o como fazer; já o 

líder sabe como obter respostas daqueles que estão a desenvolver os seus 

trabalhos. 

Neste contexto, Jordão (2003) refere-se ao professor como “um líder na arte 

de educar”, afirmando que o professor líder deve realizar uma observação, 

frequente, sobre o comportamento pessoal e interpessoal dos seus 

alunos, tentando identificar os pontos fortes e fracos de cada um deles (p. 88). 

Deste modo, poderá procurar obter melhorias contínuas, não apenas no aspeto 

académico, mas também no aspeto comportamental. O professor deve, assim, 

ajudar os seus alunos a “encararem a realidade e mobilizá-los para que façam 

mudanças, para que superem hoje o que fizeram ontem e para que 

despertem para novos desafios, a cada dia” (Jordão, 2003, p. 88). A figura 

do professor líder que se ergue é a de um responsável pela “identificação e 

pelo apoio das necessidades encontradas em cada estudante” (p. 89). Ou 

seja, um profissional comprometido, no âmbito de uma organização 

educacional, em apoiar aqueles que visam alcançar um determinado resultado. 

Esta preocupação está presente no excerto que se segue: 
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“Na aula passada houve alguns alunos que não realizaram alguns elementos, 

por constrangimento. Assim, decidi inclui-los nas equipas onde estavam os 

seus colegas mais chegados, resultando esta estratégia na perfeição. Hoje, 

esses alunos mostraram-se motivados. Todos participaram e sentiram-se 

importantes na equipa. Afinal, aquela incapacidade sentida na aula passada 

transformou-se em motivação para superar dificuldades.” (Diário de Bordo, 14 de 

outubro de 2011) 

 

Segundo Jordão (2003, p. 89), o papel de um professor líder baseia-se em 

alguns princípios, como liderar o potencial de cada estudante, incentivar os 

alunos para o autodesenvolvimento, ouvir e ensinar, compartilhar 

responsabilidades, orientar os alunos, bem como saber reter talentos. 

Considero que o desenvolvimento da autonomia dos alunos também se torna 

importante. O trabalho desenvolvido por eles, de forma autónoma, era algo que 

me motivava, como retrata o excerto que se segue: 

 

“Com isto, não posso sentir-me de outra maneira que não motivada para 

trabalhar ainda mais e desenvolver ainda mais a autonomia nestes alunos.” 

(Diário de Bordo, 7 de outubro de 2011) 

 

A acrescentar a todos os aspetos apresentados como importantes na 

liderança a comunicação ocupa também um lugar de relevo, ou seja, a 

capacidade de manter os alunos informados. Para que a liderança aconteça é 

importante que a instrução seja clara e com o conteúdo adequado, explicando 

as decisões pedagógicas com completa franqueza e transparência. O líder 

deverá expressar de forma clara as suas crenças e valores, assumindo na 

plenitude o seu papel de educador.  

No final, o balanço é muito positivo. Ao longo de todo o processo fui 

crescendo e ascendendo ao nível da liderança, conseguindo um maior controlo 

da turma, da aula e do próprio processo de estágio no seu todo. 
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4.2.8. Rotinas: algo pessoal mas…adaptável 

 

“Podemos considerar o professor como o sujeito que elabora, ao longo do desenvolvimento 

profissional, um conjunto de rotinas e de reações pessoais, às quais recorre em situações 

particulares.”  

(Lowyck, 1988) 

 

No entendimento alcançado, considero que as rotinas são algo pessoal, em 

que a adaptação às exigências situacionais marca presença. Desde o início do 

ano que foram várias as rotinas criadas e estabelecidas, não só para controlar 

os aspetos disciplinares, mas também pela sua importância no 

desenvolvimento da autonomia dos alunos. Neste último aspeto, a aplicação do 

MED foi uma mais-valia. Com efeito, o facto de os alunos desempenharem a 

função de Capitão/Treinador, de orientarem o aquecimento dos seus atletas 

(colegas), ao facto de criarem, em grupo, exercícios e figuras para os seus 

esquemas, tudo foi relevante e muito rentável. 

No entanto, jamais nos podemos esquecer que cada contexto é um contexto 

específico. De facto, estas rotinas funcionaram na perfeição com a minha 

turma, contudo, tal não significa que funcionem com todos os alunos e/ou com 

todas as turmas. Na realidade, as exigências situacionais diferem nos distintos 

contextos. Neste sentido, as rotinas estabelecidas com os meus alunos 

poderão, não funcionar ou apenas funcionar em parte, com outros alunos, 

necessitando de adaptações. Um exemplo disso foi o que ocorreu numa aula 

que lecionei à turma da minha colega de estágio. A certa altura disse 

“Capitães, orientem a flexibilidade!” e todos os alunos ficaram boquiabertos a 

olhar para mim. Estes não compreenderam a solicitação pois não tinham 

aquela rotina implementada, enquanto ao tê-la tão interiorizada com os meus 

alunos saiu naturalmente! No final, gostaram da ideia e acabaram mesmo por 

fazê-lo… 

Muitas outras rotinas foram implementadas. Mencione-se a título de exemplo 

o local selecionado para a condução dos exercícios de flexibilidade e 

condição física: o centro do campo de futsal e andebol. Bastava apenas 

proferir “Capitães, flexibilidade e condição física…” e logo estes se 
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deslocavam para o devido local. Associada a esta rotina esteve a gestão do 

material. Este momento de trabalho autónomo dos alunos era aproveitado 

para eu gerir o material, sem contudo deixar de fazer uma supervisão ativa da 

turma. Estas foram boas rotinas que permitiram rentabilizar o tempo de aula. 

Também o tempo das transições foi rentabilizado com a implementação 

destas rotinas em que a gestão do material e organização do espaço de aula 

funcionava articuladamente. 

Neste contexto, Oliveira (2001) considera que “um maior empenhamento e 

rendimento face ao tempo de instrução poderão ser conseguidos através de 

uma boa organização do espaço de aula” (p. 82). Segundo a mesma autora, as 

transições entre tarefas poderão ser também facilitadas pelo fácil acesso ao 

material, facto que auxilia na preservação do tempo de instrução. Já para Good 

& Brophy (1984, cit. por Oliveira, 2001, p. 82), “as rotinas estabelecidas 

desenvolvem nos alunos responsabilidades para obter e devolver equipamento 

e materiais, rentabilizando melhor o processo ensino-aprendizagem”. Ainda 

neste contexto, Good (1983) afirma que “teachers quickly learn that routines 

that assign responsibility to students for obtaining and returning materials and 

equipment or developing instructional displays are useful. Such routines make it 

possible for the teacher to devote more time to instruction and give students an 

active role to play in the life of the classroom”. 

A este entendimento, Locke (1995) acrescenta que “Much high-quality 

teaching is routine work” (p. 510). Oliveira (2001) menciona ainda que “manter 

o ensino vivo, desafiar os estudantes com diferentes necessidades, dar um 

cunho pessoal à orientação da disciplina é algumas vezes um trabalho criativo 

que convive e emerge das rotinas, cuja importância não deve ser 

menosprezada” (p. 85). 

Importa salientar que a implementação de rotinas não reduz apenas a 

insegurança, a qual pode conduzir a problemas de indisciplina, mas permite 

também manter a fluidez da aula e o envolvimento dos alunos nas tarefas da 

aula. 

Também Evertson (1989) se referiu a esta temática, salientando que a 

eficácia da organização da aula se apoia não só na aprendizagem académica 
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do aluno, mas também no seu desenvolvimento pessoal e responsabilidade 

social (p. 16). Contudo, existe a necessidade de proporcionar aos alunos um 

maior tempo de prática, no sentido de procurar um tempo potencial de 

aprendizagem superior, reduzindo, assim, os tempos de transição. Para que tal 

seja possível, o Professor tem de assumir o seu papel de gestor e evitar 

comportamentos de indisciplina, criando fluidez nas tarefas e usufruindo de 

uma disciplina preventiva. 

 

 

4.2.9. “O revitalizar de um pensamento…” 

 

“Quando se gosta, contagia-se…” 

[Encarregado(a) de Educação de um(a) aluno(a)] 

 

Outrora, ouvi estas palavras (“Quando se gosta, contagia-se…”) proferidas 

por um Encarregado do Educação, pelo modo profundo que me tocaram ousei 

escrevê-las no meu caderno de apontamentos. De facto, na altura pensei que 

não havia palavras melhores para descrever o que percecionei na abordagem 

do Atletismo na minha turma. Isto apesar de, inicialmente a sua abordagem ter 

sido encarada com receio e ansiedade, como retratado no excerto apresentado 

do Diário de Bordo: 

 

“Ansiedade, borboletas na barriga e até mesmo um nervoso miudinho. (…) Uma 

modalidade na qual os alunos não tiveram as melhores experiências, noutros 

tempos. No entanto, agora é o momento de marcar a diferença. É hora de mudar 

os pensamentos e lhes proporcionar as melhores experiências.” (Diário de Bordo, 

16 de Abril de 2012) 

 

O receio e ansiedade advinham do facto dos alunos não terem grandes 

vivências na modalidade, não tendo, por isso, uma ideia muito positiva da 

mesma, o que poderia levar um sentimento de desmotivação. Assim, as 

elevadas exigências que, usualmente, coloco nos meus atletas enquanto 

treinadora, poderiam condicionar a minha ação. Nesse sentido, desde logo 
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tomei a decisão de procurar deixar para trás as ideias do treino e atuar em 

conformidade com a realidade, que era bem distinta: 

 

“As expectativas são elevadas e estamos a transbordar de entusiasmo. Para mim, 

um novo desafio. Dar o tiro de partida para fugir às ideias do treino e trocar este 

testemunho pelo do contexto de ensino.” (Diário de Bordo, 16 de Abril de 2012) 

 

Estava determinada! O primeiro passo a dar foi a construção do material 

necessário à lecionação da modalidade. O espaço era o mais adequado, pois 

tinha a pista do Estádio Municipal disponível, no entanto o material era 

bastante escasso. Assim, passei à construção de materiais alternativos, como 

bolas medicinais, testemunhos, tábuas de chamada pontuadas, marcas de 

pontuação, quadro de pontuação, (…). Algures, durante o processo criativo eis 

que surgiu a ideia de pontuar as equipas em cada uma das aulas. Nesta 

modalidade, este seria o novo ingrediente a adicionar ao MED.  

A hora de divulgação da última modalidade a ser lecionada chegou e a 

reação dos alunos, ao contrário do expectável, foi positiva. Os alunos estavam 

com vontade de aprender a saltar e a correr. Apenas a abordagem da técnica 

da corrida foi, inicialmente, encarada como “aborrecida”. Nada que a 

componente lúdica não tenha solucionado. De facto, a utilização dos 

sinalizadores, associada à consciencialização da sua importância para um 

rendimento futuro melhor foram alguns pontos-chave que contribuíram para 

modificar os pensamentos dos meus alunos. 

Ao longo de toda a unidade temática a diversão foi uma constante. A 

vertente lúdica e a competição foram muito importantes no processo. Parecem 

ter revitalizado o pensamento dos meus alunos no que concerne à atração pela 

modalidade. Entusiasmo, alegria e motivação foram algumas palavras que 

caraterizaram os momentos ‘atléticos’, vividos em contexto de aula. Muitos 

foram os momentos em que os alunos soltaram palavras como: “estou a 

adorar…”, ou “nunca pensei que fosse tão divertido…”. 

Considero também que o facto de terem uma Professora experiente na 

matéria lhes suscitou uma maior confiança. De facto, a segurança que 

demonstrei na instrução, aula após aula, fê-los acreditar convictamente que 
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tudo o que lhes dizia era fidedigno e que os ajudaria a melhorar a qualidade do 

seu desempenho. Também as demonstrações, que assumi em todas as aulas, 

foram motivo de encorajamento e de motivação para eles. Fui, inclusivamente, 

várias vezes desafiada pelos alunos para competir com eles. No entanto, estes 

desafios não vinham na melhor altura, uma vez que ainda recuperava de uma 

cirurgia, realizada algum tempo antes desta abordagem, pelo que estava 

condicionada na prática de exercício físico. 

Confesso que foi nestas aulas que senti, pela primeira vez, que era um 

exemplo para alguém. Os meus alunos viam-me assim! Antes, só o havia 

sentido nos treinos aquando da instrução a atletas mais novos. Aqui, no 

contexto de aula, os meus alunos tinham interesse em saber as minhas 

melhores marcas, para saber se conseguiam ou não aproximar-se delas. Foi 

uma experiência fantástica! O Evento Culminante intitulado de “Jogos 

Olímpicos” foi mais um bom momento para que tal fosse possível… 

De facto, os nossos Jogos Olímpicos foram, sem dúvida, o culminar de uma 

longa viagem. Uma competição organizada tal e qual como as competições 

formais. Com provas de velocidade, salto em comprimento e estafetas, com 

séries, qualificações e finais. Deste modo, os alunos puderam sentir o que os 

atletas sentem quando ganham ou perdem. A adrenalina de num salto 

estarmos em primeiro lugar e no seguinte descermos um ou outro posto esteve 

presente… 

No final, só posso afirmar que foi uma experiência única! Também a 

aprendizagem e a evolução dos meus alunos foi visível. Nesta experiência 

apercebi-me da importância de alguns fatores no desempenho da função 

docente, nomeadamente a importância de ser segura na instrução; o 

entusiasmo necessário para que possamos modificar expectativas menos 

positivas; a alegria e motivação, com vista à envolvência dos alunos, entre 

outros. De facto, a relação que temos com as modalidades influencia a nossa 

atuação. Neste enquadramento, se tivermos uma relação muito próxima com a 

modalidade poderemos atuar de forma mais entusiasta, com um maior 

conhecimento do conteúdo e, por isso, instruir com maior segurança. Foi assim 

que, no final, consegui mostrar o lado mais positivo de uma modalidade para 
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qual as experiências dos alunos não eram as melhores. Assim surgiu o objetivo 

de revitalizar o pensamento dos meus alunos relativamente a esta modalidade, 

conseguindo com que ficassem com uma ideia positiva da mesma. 

Good & Broophy (1984) afirmam que “enthusiastic teachers are alive in the 

room; they show surprise, suspense, joy, and other feelings in their voices; and 

they make material interesting to students by relating it to their experiences and 

showing that they themselves are interested in it” (p. 479). Na verdade, revejo-

me em algumas destas caraterísticas, uma vez que consegui entusiasmar, 

motivar e divertir os meus alunos e, acima de tudo, ensiná-los. Nesta 

abordagem senti-me uma professora verdadeiramente entusiasta! Além disso, 

penso que a alegria que transmiti em cada aula conseguiu contagiar os alunos, 

mostrando-lhes o que de melhor existe no atletismo. Pelo menos, sei que 

consegui revitalizar um pensamento, que outrora tinha sido desmoronado… 

 

 

4.2.10. A Instrução – análise na modalidade de Atletismo 

 

“(…) a clareza da informação e o fornecimento de FB apropriado foram descritos como 

essenciais na eficácia do ensino” 

(Werner e Rink, 1987) 

 

A análise da instrução foi um desafio lançado pela Professora Orientadora 

durante a última supervisão, através da elaboração de um relatório (Anexo III). 

A modalidade de Atletismo era a modalidade lecionada nesse momento.  

No entanto, a decisão de estudar a análise da instrução nesta modalidade 

prendeu-se também com o facto de esta ser a modalidade onde o meu domínio 

do conteúdo era superior. Assim, queria verificar se esta se verificava eficaz 

sob o ponto de vista do conteúdo e estrutura.  

 

Introdução 

Martins (2009) afirma que o Feedback é uma ferramenta fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem, pelo que importa que seja específico, 
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corretivo e congruente com a matéria de ensino, pois só assim consegue ser 

eficaz (p. 1).  

Assim, é importante que o professor avalie os seus feedbacks quanto ao seu 

objetivo, direção e clareza, bem como a informação contida na apresentação 

das tarefas, de modo a verificar se o processo de ensino-aprendizagem não 

fica comprometido, pelo modo e conteúdo que utiliza. Seguindo esta 

constatação, foi efetuada uma gravação de uma aula lecionada 

(supervisionada) da modalidade de Atletismo (plano de aula em Anexo IV), a 

qual foi posteriormente analisada. 

O propósito deste estudo foi, assim, analisar os feedbacks emitidos quanto 

ao seu objetivo - avaliativo, declarativo, prescritivo ou interrogativo - e à sua 

direção – individual, grupo ou turma. Adicionalmente, foi ainda caraterizada a 

instrução prevalecente aquando da apresentação das tarefas e inspetado se as 

informações apresentadas aos alunos aquando da realização das tarefas 

focavam as componentes críticas pré estabelecidas no plano de aula. 

 

Metodologia 

Para a elaboração do estudo procedi à gravação áudio de uma aula. 

Posteriormente, efetuei a audição da faixa e transcrição integral. Em termos de 

análise, os dados foram analisados em três etapas: 

1 – Feedbacks 

2 – Apresentação das tarefas 

3 – Componentes críticas 

 

Na primeira etapa, os feedbacks foram analisados quanto ao objetivo 

(avaliativo, declarativo, prescritivo ou interrogativo) e direção (individual, grupo 

ou turma), utilizando assim uma categorização adaptada de um coletivo de 

autores (Fishman e Tobey, 1978; Piéron &Delmelle, 1982; Mesquita et al., 2008 

e Hastie, 1999, cit. por Batista, 2009, p.5). 

A apresentação das tarefas, pertencente à segunda etapa, foi analisada 

tendo em conta o estilo de instrução prevalecente e a clareza no modo como 

as tarefas eram apresentadas, focando as exigências para a sua efetivação. 
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Para que tal fosse possível, recorri à transcrição de todas as apresentações 

das tarefas. Por último, na etapa 3, as componentes críticas foram analisadas 

com o intuito de se percecionar se as componentes críticas previstas no plano 

de aula corresponderam às utilizadas no decurso das mesmas. 

 

Resultados e Discussão 

1 – Feedbacks 

Como se pode verificar no Quadro 4, a percentagem de ocorrência de 

feedbacks prescritivos rondou os 42%, seguido dos descritivos (17%). Assim, é 

possível verificar que cerca de 60% dos feedbacks emitidos foram prescritivos 

e descritivos: 

 

“Gonçalo
10

, circula mais…” – Prescritivo 

“Estás a saltar à frente.” – Descritivo 

 

Quadro 4: Feedbacks emitidos, quanto ao seu objetivo. 

Tipologia do Feedback Frequência Percentagem 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

62 28% 

Negativo / 
Reprimenda 

13 6% 

Descritivo 37 17% 

Prescritivo 93 42% 

Interrogativo 15 7% 

TOTAL 220 100% 

 

Segundo Ribeiro (2008), o FB prescritivo parece ocorrer na maior parte das 

vezes na parte inicial da aprendizagem ou quando a tarefa se revela de mais 

difícil aquisição para os alunos. A investigação sugere que, no sentido de 

concretizar a especificidade do FB, existe a necessidade de o praticante 

receber informação técnica precisa acerca daquilo que fez (FBs descritivos) 

                                                           
10 

Nome Fictício 
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e/ou do que deve fazer para melhorar (FBs prescritivos) (Rosado e Mesquita, 

2009).  

Piéron (1999, p. 138) afirma que os resultados dos seus estudos (Piéron et 

al., 1997; Piéron et al., 1998) evidenciam uma percentagem que ronda os 50% 

das intervenções do professor, para os FB avaliativos. No que concerne à 

minha aula os FB avaliativos rondaram os 34%, ficando um pouco aquém dos 

50% sugeridos pela literatura:  

 

“Foi bom, Sérgio
11

” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

“Teresa
12

 (…) aqui não!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

 

Este resultado poderá prender-se com o facto de esta aula ser dedicada à 

revisão dos conteúdos, nomeadamente da técnica de corrida, do salto em 

comprimento e das estafetas, e contemplar um elevado número de exercícios 

analíticos, sendo, por isso, prevalecente a prescrição. 

Vários estudos (Piéron & Delmelle, 1982; Piéron & Delmelle, 1983; Piéron, 

1999) concluíram que as intervenções interrogativas apresentam uma 

frequência claramente menor (entre 7,5% e 15% das intervenções), 

comparativamente às restantes. Neste parâmetro, a percentagem de 

ocorrência da minha aula encontra-se muito próxima da sugerida pela literatura 

(7% para 7,5% a 15%): 

 

“Teresa
13

, (…) a corrida como é que tem de ser?” – Interrogativo 

 

Em suma, no que se refere à dimensão objetivo, a percentagem de FB 

avaliativos e interrogativos foi um pouco baixa relativamente aos dados 

sugeridos pela literatura apresentada. 

 

Como se pode observar no Quadro 5, os feedbacks emitidos foram 

fundamentalmente individuais (84%). O elevado número de feedbacks 

individuais prendeu-se com o facto de na minha atuação o foco era corrigir a 

                                                           
11

 Nome Fictício 
12 

Nome Fictício 
13 

Nome Fictício 
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ação de cada aluno, no sentido de uma maior eficácia da sua execução. De 

referir que nesta aula os alunos estavam organizados por vagas, quase na 

totalidade dos exercícios, o que reclamava por uma maior individualização das 

intervenções.  

 

Quadro 5: Feedbacks emitidos, quanto à sua direção 

Direção Frequência Percentagem 

Individual 186 84% 

Grupo 26 12% 

Turma 8 4% 

TOTAL 220 100% 

 

Pereira (2009), num estudo com treinadores de voleibol, encontrou 

resultados que apontaram para uma prevalência de intervenções individuais na 

dimensão tática da instrução, sendo que os treinadores, na instrução tática, 

usavam mais informação individual do que coletiva (15.2% e 6.3% 

respetivamente) (p. 158). De facto, os alunos são diferentes e também as suas 

dificuldades são diferenciadas, daí a importância da informação individual. 

Alguns exemplos da direção de feedbacks prevalecente estão expostos a 

seguir: 

“Teresa
14

, meio pé para lá e podes vir um bocadinho mais rápido.” 

 

“Gustavo
15

, estás a travar ali na tábua…” 

 

Contudo, a utilização de feedbacks dirigidos ao grupo e à turma foi também 

visível, embora numa percentagem menor (16%). Esta situação vai ao encontro 

da ideia de Siedentop (1991), que considerou que o feedback é tipicamente 

dirigido a um indivíduo, em detrimento do grupo ou turma. 

 

 

 

                                                           
14

 Nome fictício 
15

 Nome fictício 
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2 – Apresentação das tarefas 

Relativamente à apresentação das tarefas, presente no Quadro 6, o 

questionamento esteve sempre presente. Cada vez que a informação era 

apresentada, era realizada de uma forma mais descritiva, devido à 

familiarização dos exercícios e do facto de ser uma aula em que os conteúdos 

eram revistos. Esta dimensão contemplava não só os aspetos característicos 

dos exercícios, como os seus aspetos organizativos e as exigências para a sua 

efetivação, de forma clara.  

 

Quadro 6: Descrição das apresentações das tarefas 

 Instrução 

Ativação 

Geral 

“Lembram-se da semana passada? Fila indiana, o último da fila passa à frente ao primeiro apito, 

com dois apitos continuam em corrida contínua, e assim sucessivamente, está? A equipa verde 

vai-se fundir com a equipa vermelha e vão formar um grupo de fila indiana. Da amarela estão 

quatro e da azul estão três, pronto. Atenção! Adequar sempre o ritmo não só às nossas 

capacidades, mas ter em conta as capacidades dos colegas. Ok? Quem vai à frente tem de estar 

atento para ver se os colegas vão longe, está? Vamos lá…”. 

“Capitães, flexibilidade!” 

Técnica de 

corrida 

“Hoje, precisamos apenas de três pistas. A equipa verde continua com a equipa vermelha. 

Organizem-se por estas três pistas, técnica de corrida, primeiro. Equipa vermelha com a equipa 

verde, amarelos para o meio. Primeiro, já sabem qual é o exercício, skippings baixo. O que é que 

eu quero? Atenção ao movimento circular e os braços, como é que são os braços? São aqui 

(demonstração)? Sempre em movimento contra lateral com as pernas. (…) Está? Só isto, aqui 

baixo, joelho mais baixinho (demonstração do movimento correto). Quando for o alto, aí sim 

quero o joelho bem lá em cima. Saem os primeiros, já sabem, mais ou menos a meio vão saindo 

os segundos, os terceiros e, por fim, os últimos. Vamos lá, siga!” 

“Agora, joelhos cá em cima, skippings alto. A mesma coisa, (demonstração) joelhos cá em cima, 

sempre a circular e os braços sempre em movimento contra lateral, ok?” 

“Lembram-se dos steps, do ‘salta pocinhas’? (…) Joelho cá em cima, já sabem, e perna de trás 

de preferência estendida, está? E sempre seguido até ao cone azul na mesma. Só isto… 

(demonstração) (…) Vamos lá os primeiros…” 

Corrida entre 
cones 

“Vamos passar para ali. Já sabem, vamo-nos distribuir pelos níveis. Os rapazes podem começar 
já neste (aponta), as meninas é melhor começarem naquela (aponta) e quando se sentirem muito 
confortáveis podem experimentar este (aponta), está bem? Cheguem mais para trás, para ganhar 
um bocadinho mais de balanço. Já sabem, tentar correr com uma postura correta, ou seja, tronco 

direito, com braços sempre a trabalhar e tentar levantar os joelhos na corrida, está?” 

Salto em 

comprimento 

“Vamos lá para o fundo, para a caixa de areia. (…) Olhem, já sabem, cada um com a sua marca, 

20 passos normais. Vamos, rápido! (…) O que é que vamos fazer primeiro? Primeiro que tudo, 

vamos ver se a corrida está certa para dar ali no 6, correto? Já sabem, sai um daqui e um dali 

(aponta). O que é que eu quero? Quando caem na areia, vão lá alisar a areia, como fizemos na 

última aula, ok? Sem esquecer isso. (…)” 

“Como é que nós vimos que era a queda do salto em comprimento? Um de cada vez, alguém 

que me explique. (…) Quando chamamos, por exemplo, com o pé direito, o joelho esquerdo vai 

subir, bem lá em cima, e esta perna vai sair de preferência esticada e depois, lá em cima vamos 

puxar o corpo todo para a frente e a queda é com as pernas semi afastadas, a cair ao mesmo 

tempo, e sempre aqui (demonstração de pernas fletidas). Pensem que têm de ir buscar uma bola 

lá à frente, está? E depois saem para a frente. (Demonstração do exercício) (…) Já sabem, dois 

saltos a cada um na mesma. Esta zona está igualmente pontuada (…) ok?” 
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Estafetas 

“O que é que vamos fazer? Como estamos 10, fazemos novamente duas estafetas de 5 

elementos, cada equipa, está bem? Fazem os 3 amarelos com os 2 verdes e os 3 azuis com os 2 

vermelhos. Decidam já o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º percursos! (…) Malta, estão todos? Venham todos! 

Quem são os últimos elementos? (…) O último elemento é ali. Já sabem, zona de transmissão é 

entre estes dois cones e entre aqueles dois a zona de balanço. Usem pistas dois e três. Os 

seguintes continuam (…) a zona de balanço começa aqui nas setas (…) Aqui como é em curva a 

zona de transmissão deles começa mais à frente e termina mais à frente, mas não há problema 

(…) (explicação das zonas percurso a percurso…)” 

 

O estilo de instrução vigente foi um estilo de instrução direta, pelo que ficou 

evidente que necessito de utilizar mais frequentemente o questionamento. 

Pois, segundo dados da literatura, numa fase inicial a prescrição parece ser a 

mais correta, mas numa fase de consolidação o questionamento deve ser mais 

consistente e intencional. 

Pereira (2009) ao investigar esta temática salienta a importância da 

prescrição nos momentos iniciais “antes da realização da tarefa” e do 

questionamento para “fornecer pistas que conduzam os praticantes para a 

interpretação dos cenários situacionais” (p. 133). Um dos treinadores que 

entrevistou evidenciou uma posição semelhante: “Inicialmente uso mais a 

prescrição, mas se começar a perceber que já não é por falta de saberem o 

que se está a passar mas antes por esquecimento ou por habituação ao erro, 

passo para o questionamento”. No entanto, o mesmo treinador salienta a 

importância de ambas as tipologias: “Acho que tanto a prescrição como o 

questionamento são importantes, porque há alturas e há atletas que precisam 

mais de umas do que outras” (p. 133). 

Esta modalidade foi a última onde o MED foi aplicado. No entanto, o domínio 

da matéria de ensino, por parte dos alunos, era muito exíguo. Pelo contrário, o 

meu domínio da matéria era maior. Uma vez que o MED, por si só, não resolve 

todos os problemas de ensino (ajudando mais na componente motivacional), foi 

retirado o que de melhor há no MED, em termos organizativos, e aliado a um 

estilo de instrução direta. O MED foi então utilizado mais na sua componente 

organizativa e motivacional, uma vez que considero que não nos podemos 

demitir do conteúdo de ensino e a sua aprendizagem está em primeiro lugar. 
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4 – Componentes Críticas 

No que concerne às componentes críticas, pretendi verificar se as 

componentes críticas que planeei foram aquelas que emiti durante a condução 

dos exercícios (Quadro 7).  

 

Quadro 7. Relação entre as Componentes Críticas planeadas e proferidas 

 
Componentes Críticas 

planeadas 
Componentes Críticas proferidas 

Ativação Geral 

Correr a um ritmo adequado 

 

Adequar o seu ritmo ao ritmo 

dos colegas 

“Adequar sempre o ritmo não só às nossas 

capacidades, mas ter em conta as capacidades 

dos colegas” 

Técnica de 

corrida e corrida 

entre cones 

Realizar o apoio com o terço 

anterior do pé 

 

Realizar o movimento circular 

 

Anca posicionada em cima 

dos apoios 

 

Movimento contralateral de MI 

e MS 

“Atenção ao movimento circular, (…) os braços 

sempre em movimento contra lateral com as 

pernas” 

 

“Steps (…) joelho cá em cima, perna de trás de 

preferência estendida”  

 

“Já sabes que o apoio é feito com o terço 

anterior…” 

 

“Tentar correr com uma postura correta, ou seja, 

tronco direito, com braços sempre a trabalhar e 

tentar levantar os joelhos na corrida”  

 

“Só estás a trabalhar a frequência, não estás a 

trabalhar a amplitude da passada (…)”  

Salto em 

comprimento 

Realizar a chamada a um pé 

 

Realizar a queda em 

agachamento 

 

Alisar a areia após o salto 

“Depois de fazerem, alisam a areia!” 

 

“Quando chamamos, por exemplo, com o pé 

direito, o joelho esquerdo vai subir bem lá em 

cima, e esta perna vai sair de preferência esticada 

e depois, lá em cima vamos puxar o corpo todo 

para a frente e a queda é com as pernas semi 

afastadas, a cair ao mesmo tempo, e sempre aqui 

(Demonstração de pernas fletidas).” 

Estafetas 

Transmitir o testemunho 

dentro da zona de 

transmissão 

“Aqui é o final da zona de transmissão, têm de 

transmitir o testemunho até aqui!” 

 

“A tua zona de balanço começa aqui.”  

 

Devido ao facto de esta aula ser dedicada à revisão dos conteúdos, as 

componentes críticas planeadas não evidenciavam todos os aspetos, mas 

aqueles em que os alunos demonstravam mais dificuldades. No entanto, 

durante a apresentação das tarefas e as intervenções, acabei por referir quase 

todos os aspetos críticos dos exercícios, não me cingindo às componentes 

previstas no plano de aula. 
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Conclusão 

Esta análise foi bastante importante pela informação que obtive, 

relativamente à minha atuação, mais especificamente ao nível da instrução e 

de que modo esta pode influenciar a aprendizagem dos alunos. Neste sentido, 

não basta analisar aquilo que foi emitido, mas também perceber até que ponto 

é que a mensagem emitida chegou aos alunos. É percetível que necessito de 

melhorar ao nível da diversidade de feedbacks que emito, aumentando os 

avaliativos e os interrogativos, seguindo o caminho do questionamento em 

detrimento da descrição. Será importante também ter em atenção o momento 

de instrução, no sentido de diferenciar a sua tipologia consoante a presença de 

um momento de revisão ou, pelo contrário, um momento de introdução do 

conteúdo, onde o excesso de informação poderá ser prejudicial. 

O conteúdo da apresentação das tarefas foi apresentado de forma clara e 

percetível, focando as exigências necessárias à sua correta execução e tendo 

sido acompanhado de uma demonstração, tornando assim a instrução mais 

eficaz. Apenas deverá haver uma chamada de atenção para o facto de numa 

fase em que os alunos estão num primeiro contacto com as tarefas, a sua 

instrução deverá ser clara e concisa, não recorrendo ao excesso de 

informação. Neste caso concreto, os alunos já estavam familiarizados com as 

tarefas, pelo que não houve qualquer problema.  

Por fim, relativamente às componentes críticas, os aspetos que proferi foram 

aqueles que estavam previstos, acrescentando um ou outro que surgiu da 

observação do momento. 

De um modo geral, não apresento grandes lacunas ao nível da instrução. 

Contudo, as mudanças recomendadas ao longo deste discurso apenas serão 

bem-sucedidas se, num futuro próximo, atender a esses pontos, para conseguir 

fazer com que a minha atuação seja pautada por um estilo de instrução mais 

correto. 
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4.2.11. Contributo do Modelo de Educação Desportiva 

 

“(…) o MED foi das melhores coisas que utilizámos até agora e acho que é um modelo que se 

deve continuar a utilizar porque, em comparação com o modelo tradicional, não há dúvidas que 

este seja melhor e mais produtivo em termos de empenhamento e da relação professor/aluno.” 

(Aluno 1) 

 

O Modelo de Educação Desportiva constitui-se como um modelo curricular 

que “oferece um plano compreensivo e coerente para o ensino do desporto na 

escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo” (Graça e 

Mesquita, 2009, p. 59). O modelo define-se assim como uma forma educativa 

lúdica, que critica as abordagens descontextualizadas, tentando estabelecer 

um ambiente capaz de propiciar uma experiência desportiva autêntica, pela 

criação de um contexto desportivo significativo para os alunos. Com estes 

“ingredientes”, pressupõe resolver alguns equívocos na relação da escola com 

o desporto e a competição (Graça e Mesquita, 2009, p. 59).  

O receio de aplicar o modelo em todas as modalidades prendia-se com o 

facto de este modo organizativo poder levar à desmotivação dos alunos, por 

repetência. Mas, não obstante este receio, decidimos arriscar e utilizar o MED 

em todas as modalidades, sendo que se procuraríamos adicionar, em cada 

modalidade, algo de novo, de distinto. O objetivo era evitar a desmotivação dos 

alunos ou, pelo menos, reduzi-la. 

Terminada a experiência e para que a reflexão acerca das vivências e 

significados atribuídos pelos alunos não ficassem apenas reduzidas à minha 

perceção, procurei auscultar as suas opiniões, recorrendo à elaboração de uma 

entrevista no sentido de inspetar a sua opinião relativamente à organização do 

ano sob a égide do Modelo de Educação Desportiva, isto comparativamente à 

vivência que estes tinham tido no ano anterior em que apenas foi utilizado o 

MED numa modalidade. 

A entrevista elaborada foi do tipo semiestruturada com três questões abertas 

acerca da temática em foco (Quadro 8). Responderam a esta entrevista 14 

alunos. Na análise do conteúdo informativo utilizaram-se procedimentos de 
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análise do conteúdo, em que a organização da análise se centrou nos temas 

decorrentes do guião da entrevista: 

1) Aspetos Positivos e Negativos; 

2) Vantagens do Modelo; 

3) Envolvimento. 

 

Quadro 8: Guião da entrevista. 

Modelo de Educação Desportiva – aplicado em uma ou em várias modalidades? 

1 

Qual a tua opinião, relativamente ao modo como as aulas de EF foram organizadas 

durante este ano letivo? (Aponta os aspetos que gostaste mais e que gostaste 

menos) 

2 
A utilização deste formato (modelo de educação desportiva) deu uma configuração 

distinta às aulas de EF. O que é que para ti se revelou positivo? 

3 
Em termos de envolvimento nas aulas e tendo em conta os anos anteriores, com que 

tipo de abordagem te identificas mais? Porquê? 

 

1) Aspetos positivos e negativos 

No que concerne aos aspetos positivos e negativos relativamente à 

organização das aulas, foram vários os aspetos referidos pelos alunos. As 

potencialidades mais referidas para esta organização recaíram sobre um maior 

envolvimento, empenho e criatividade por parte dos alunos, maior 

entusiasmo, a oportunidade de trabalhar com diferentes colegas da turma, 

estabelecendo relações mais fortes com eles, mesmo aquelas pessoas com 

quem não se relacionam tão bem, o fortalecimento da responsabilidade e da 

união. Acrescentaram ainda a oportunidade de desempenharem um maior 

número de papéis/funções, um maior conhecimento sobre as diversas 

modalidades, tendo uma maior evolução em todas as modalidades 

lecionadas. Nos anos anteriores apenas enriqueciam o conhecimento e tinham 

oportunidade de evoluir mais apenas numa modalidade. O maior sentimento 

de desportistas, foi também outro aspeto relevante: 

 

“(…) sendo o MED um modelo bastante positivo e bastante enriquecedor, penso que o 

MED deveria ser utilizado para todas as modalidades (…) há uma evolução muito maior 

em cada modalidade (…).” (Aluno 2) 
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“(…) Este ano, evoluímos nas três modalidades que fizemos, ao longo deste ano, 

enquanto no ano passado foi só no futsal.” (Aluna 6) 

 

“Foi enriquecedor, gostei de estar envolvida nas disciplinas, houve mais competição, 

mais empenho, houve mais ideias criativas.” (Aluna 4) 

 

Os aspetos negativos apontados, pelos alunos, recaíram nos fatores da 

competitividade excessiva, do “mau perder”, da necessidade de um maior 

trabalho e da dificuldade em inovar nas questões identificativas das equipas: 

 

“Por vezes, a competição era um bocadinho excessiva (…)” (Aluna 4) 

 

“O negativo, é mesmo o facto de “mau perder” e da competição ser um pouco levada a 

extremo (…)” (Aluna 8) 

 

2) Vantagens do Modelo 

No que concerne à utilização do Modelo de Educação Desportiva em 

todas as modalidades, todos os alunos afirmaram ser um formato deveras 

positivo. Um maior empenho, devido à existência da componente da 

competição, ao fortalecimento da relação com os pares, devido ao trabalho 

em equipa, um maior desenvolvimento da capacidade de trabalho 

cooperativo, um maior envolvimento, pelo trabalho que talvez tenham de 

fazer não só na escola, mas também em casa, um fortalecimento da relação 

professor-aluno, elevando a interação do aluno na aula, um maior 

entusiasmo, a criação de diferentes objetivos nos alunos, dependendo da 

modalidade, um melhor desenvolvimento das modalidade e, 

consequentemente, uma maior produtividade e crescimento em todas as 

modalidades abordadas, e ainda uma maior aprendizagem, foram alguns dos 

aspetos enunciados, aquando da solicitação da justificação da positividade 

deste formato: 

 

“Este formato é bastante positivo, porque é uma abordagem diferente das modalidades 

dos anos anteriores (…) consegue criar novos objetivos em cada aluno, dependendo da 

modalidade que está a praticar.” (Aluno 2) 
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“Acho que houve um grande empenho por parte da professora (…) a nível de criar os 

troféus para as posições de cada equipa no final do MED. Acho que foi um MED que 

estava bastante bem planeado porque conseguiu abordar todos os aspetos principais e 

importantes do MED, seja na organização das equipas, seja na organização e 

planeamento de cada jornada, e etc.” (Aluna 3) 

 

“(…) como nunca estamos sempre na mesma equipa, então já conhecemos as outras 

pessoas, já estamos relacionados com outras pessoas (…)” (Aluna 6) 

 

3) Envolvimento 

Por fim, em termos de envolvimento, todos os alunos afirmam envolver-

se mais nas aulas de EF com esta abordagem. As razões apontadas foram 

diversas, de salientar a existência da competição, que leva a um maior 

empenho; o trabalho em equipa, com diversos colegas (dependendo da 

modalidade); o fortalecimento da relação-professor aluno; um maior 

entusiasmo e evolução; o fomento da relação interpessoal; a maior 

autonomia e crescimento como pessoa: 

 

“(…) acho que as pessoas se empenham mais, como há competição.” (Aluna 6) 

 

“(…) acho que este modelo deve ser utilizado em todas as modalidades porque em todas 

elas acaba por ser bastante melhor que o anterior (…) o anterior acaba por ser um 

modelo onde não há uma relação tão direta entre o professor e o aluno (…) essa relação 

só tem um sentido que é do professor para o aluno e o aluno acaba por não conseguir 

interagir. Portanto, de certa forma, deve ser utilizado em todas as modalidades para, em 

todas elas, poder haver uma melhor interação entre o professor e o aluno.” (Aluno 1) 

 

Considerações Finais 

Após análise das respostas dos diversos alunos, pude concluir que este 

formato de aplicação do Modelo a todas as modalidades lecionadas, 

nomeadamente no Futsal, no Andebol, na Ginástica e no Atletismo, foi bastante 

positivo. É também importante ressalvar que o MED foi aplicado mais em 

termos organizativos, não tendo sido aplicado na íntegra em nenhuma 

modalidade. No entanto, todas as caraterísticas principais estiveram presentes 

em todas as modalidades, conduzindo a elevados níveis de entusiasmo. 

Também da minha parte uma postura entusiasta foi sempre visível. A este 
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respeito, Rosado e Ferreira (2009) afirmam que a convicção, a paixão e o 

entusiasmo dos professores podem constituir “uma arma negocial poderosa”. 

Afirmam ainda que se o professor conseguir fazer com que o seu entusiasmo 

contagie e afete os objetivos, os sentimentos e as emoções dos seus alunos, 

poderá conseguir alterar o sistema de tarefas, na sua expressão instrucional, 

organizacional ou mesmo social (p. 192). 

Good & Brophy (1984) também se referem a esta temática, afimando que 

“when teachers are enthusiastic about their subject matter, students are likely to 

pay attention and develop enthusiasm of their own” (p. 478). Os mesmos 

autores acreditam que o entusiasmo é uma característica geral dos 

professores, difícil de descrever utilizando termos específicos. No entanto, 

salientam algumas qualidades como: “alertness, vigor, interest, movement, and 

voice inflection” (p. 479). 

Segundo Rosenshine e Frust (1973, cit. por Rosado e Mesquita, 2009), o 

entusiasmo do professor é definido como “mostrar gosto e interesse pelo 

exercício da função de docente, assumindo, na relação pedagógica, uma 

atitude de entrega e empenhamento” (p. 193).  

No final, o balanço é bastante positivo. O sentimento de conquista 

prevaleceu. Foi notório, ao longo de todo o processo, um empenho enorme dos 

alunos, o que lhes permitiu uma grande evolução. Posso mesmo afirmar que os 

vi crescer e que também cresci com eles. A aplicação do modelo permitiu 

também um melhor desenvolvimento da relação afetiva entre mim e os alunos, 

como evidente no seguinte excerto do Diário de Bordo: 

 

“O MED foi algo que ao longo de todo o tempo deu luz e alegria às nossas aulas. 

Foi uma experiência mais que brilhante! (…) Com o reviver dos momentos 

passados até então, pareço ganhar força e ainda mais vontade para continuar a 

trabalhar daqui para a frente. Com a aplicação do MED também eu me vi crescer. 

Também eu superei aquilo que era inicialmente expectável. Também eu me 

envolvi de tal ordem que vivi profundamente todos os momentos, um por um! Com 

o entusiasmo sempre presente, levo comigo uma bela história para contar e quiçá 

mais tarde reviver.” (Diário de Bordo, 10 de março de 2012) 

 



74 
  

“Foi entusiasmante ver o fair-play entre as equipas nestas aulas (…)” (Diário de 

Bordo, 11 de outubro de 2011) 

 

Em retrospetiva, posso afirmar que o MED foi o meu “melhor amigo”, ao 

longo deste ano. Ficam aqui, em formato ilustrativo, algumas lembranças dos 

materiais autoconstruídos, dos prémios, entre muitas outras coisas (Figuras 5, 

6, 7, 8, 9, 10 e 11). 

 

 

 

 

 

 

 

      Figuras 5 e 6: Prémios de Atletismo.      Figura 7: Prémios de Ginástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 8: Quadro de Pontuações.          Figura 9: Faixa do Sarau de Ginástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 e 11: Materiais autoconstruídos de Atletismo. 

 

Após o sucesso da aplicação do MED nas minhas aulas e os resultados 

obtidos das entrevistas, decidi investigar um pouco mais sobre o modelo. Neste 
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sentido, procedi à investigação sobre alguns dos modelos instrucionais 

prevalecentes em EF, dedicando especial atenção do MED. 

 

 

4.3. Modelos de Instrução em Educação Física: o caso 

particular do MED 

 

“Não há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem (…)” 

(Rink, 2001) 

 

Neste ponto, face ao facto de existirem vários modelos de instrução, e na 

impossibilidade de os apresentar todos serão desenvolvidos três modelos, por 

se considerar que estes prevalecem no ensino e também porque apresentam 

enfoques distintos. Os modelos apresentados serão, respetivamente, o Modelo 

de Instrução Direta (MID), assim rotulado por Rosenshine (1979), 

recorrentemente utilizado no contexto geral da EF, o Modelo Desenvolvimental 

(MD) de Rink e, por último, o Modelo de Educação Desportiva, de Siedentop, 

que será objeto de maior enfoque. 

 

Modelo de Instrução Direta 

O MID carateriza-se por delegar no professor quase a totalidade das 

tomadas de decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

todo o envolvimento dos alunos na sala de aula, bem como as ações a serem 

executadas nas tarefas devem ser prescritas pelo professor. Segundo Mesquita 

e Graça (2009, p. 48), “o professor realiza o controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e ação dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos 

alunos”. 

Este modelo, segundo Marques (1985), baseia-se na crença de que se os 

professores possuírem um bom planeamento podem ser ensinadas 

competências rápidas às crianças. Contudo, é “determinante que os alunos 

obtenham um elevado sentido de responsabilidade e compromisso com as 
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tarefas de aprendizagem, contribuindo para tal a indicação de critérios de êxito 

na consecução das mesmas” (Mesquita e Graça, 2009, p. 48). 

Partilhando a ideia de Mesquita e Graça (2009, p. 48), citando Rosenshine 

(1983), “os professores executam um conjunto de decisoes didáticas das quais 

se destacam: estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem; progressão das situações de ensino em pequenos passos; 

indicação do critério de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos, o qual é 

colocado no limite mínimo aceitável de 80%, na passagem para um nível mais 

exigente de prática; instrução com cariz descritivo e prescritivo com 

explicações detalhadas; prática motora ativa e intensa; avaliação e correção 

dos estudantes particularmente nas fases iniciais de aprendizagem”. 

Os autores destacam ainda algumas tarefas que o professor, na aplicação 

deste modelo, tem, necessariamente, de realizar durante uma aula de EF 

(Rosenshine, 1983): revisão da matéria previamente aprendida, apresentação 

de novas habilidades ou do conteúdo em geral, monitorização elevada da 

atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas em referência 

aos objetivos delineados. 

 

Modelo Desenvolvimental 

O Modelo Desenvolvimental, desenvolvido por Rink (1996), assenta no 

postulado de que “um bom desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a 

aprendizagem”, não sendo possível aprender tudo de uma só vez, correndo o 

risco de nada se aprender (Mesquita e Graça, 2009, p. 51). De acordo com 

Rink (1993, p. 102), o desenvolvimento do conteúdo é conseguido através da 

integração de três movimentos do professor, a partir dos quais poderá facilitar a 

aprendizagem: (1) extensão/progressão – manipulando a complexidade e a 

dificuldade do conteúdo de ensino e estabelecendo prioridades na 

apresentação dos conteúdos, conferindo-lhes uma sequência lógica (p. 104); 

(2) refinamento – visando o seu aperfeiçoamento através da sua exercitação e 

consolidação (p. 109); e (3) aplicação – proporcionando oportunidades para a 

utilização das habilidades desenvolvidas em condições inabituais ou de 

exigência de rendimento (p. 112). “Together, the three teacher moves constitute 
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the progression through which the teacher develops the content” (Rink, 1993, p. 

102). 

Assim, através das progressões, a aprendizagem torna-se gradual e 

sistemática (Rink, 1993; Vickers, 1990), sendo gradualmente fomentado o nível 

de dificuldade das situações de exercitação, em aproximação às exigências do 

jogo. Mesquita e Graça (2009) salientam a importância das progressões 

atenderem, simultaneamente, não apenas a uma articulação vertical (tarefas de 

nível de dificuldade distinto), mas também a uma articulação horizontal (tarefas 

com níveis de dificuldade semelhante), sendo da relação entre ambas que a 

progressão adquire um cunho dinâmico – semelhante ao efeito em hélice (p. 

54). 

São vários os autores que salientam a importância da qualidade de prática 

nos resultados das aprendizagens (Silverman, 1985; Werner & Rink, 1987; 

Mesquita & Graça, 2009), justificando o facto de se associar a utilização das 

progressões nas aprendizagens à qualidade de execução das ações motoras.  

Por fim, o conceito de aplicação, reportado à realização de tarefas de 

competição e autoavaliação, permitindo assim a contextualização dos 

conteúdos de aprendizagem aos cenários de jogo que lhes conferem 

significado (Mesquita e Graça, 2009).  

 

Modelo de Educação Desportiva 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto em 1987 por Darly 

Siedentop, como alternativa às abordagens tradicionais, em resultado da sua 

visão crítica relativamente à forma como o desporto estava a ser ensinado na 

escola e nas aulas de EF, apenas focado em habilidades descontextualizadas, 

desvirtuadas do seu enquadramento autêntico, isto é, o jogo (Siedentop, 1994). 

O MED define-se então como uma forma de educação lúdica que procura 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos, 

o que pressupões resolver alguns equívocos e mal-entendidos na relação da 

escola com o desporto e a competição, assumindo-se como um modelo 
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curricular inclusivo, que “vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho 

afetivo e social às aprendizagens” (Graça e Mesquita, 2009, p. 59). 

O paradigma do MED assenta numa trilogia de valores e através da sua 

utilização ambiciona-se formar alunos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. Competentes, no sentido de que os alunos dominem os conteúdos 

técnico-táticos de forma a poderem participar satisfatoriamente nos exercícios 

e competições; Cultos, denota a valorização das tradições e ritos associados 

ao desporto; e, por fim, Entusiasta manifesta a vontade do aluno perpetuar a 

prática desportiva para lá dos muros da escola, encarando-o como um 

impulsionador da qualidade de vida. 

O Modelo possui algumas características que o aproximam do Desporto 

institucionalizado, nomeadamente a existência de uma época desportiva, que 

substitui as tradicionais Unidades Temáticas de curta duração; o sentimento de 

filiação e pertença a um grupo/equipa; a Competição Formal; os registos 

estatísticos; o clima festivo e um Evento Culminante, como apogeu da época 

desportiva. 

No que à formação das equipas diz respeito, esta acontece a partir da 

avaliação inicial da turma, com o intuito de constituir equipas homogéneas 

entre si, mas heterogéneas no seu seio, permitindo uma competição 

equilibrada. Siedentop (1998), referiu que os critérios de formação das equipas 

visam também assegurar o desenvolvimento das relações de cooperação e 

entreajuda na aprendizagem. Posteriormente, cada equipa terá de eleger um 

Capitão/Treinador, escolher o seu nome, o grito, o lema, a cor, a mascote e 

outras ideias que a criatividade lhes proporcionar. O Fair-play é também 

enfatizado ao longo da sua época, podendo a sua pontuação ser contabilizada 

de forma individualizada ou em conjunto com a pontuação geral da equipa. 

São várias as funções a desempenhar pelos alunos: capitão/treinador, atleta, 

árbitro, cronometrista, oficial de mesa, estatístico, jornalista, repórter 

fotográfico, entre outras, proporcionando ao aluno um papel ativo, no processo. 

O desempenho destas funções leva a que as aulas de EF proporcionem ao 

aluno uma experiência abrangente e enriquecedora do ponto de vista da 

cultura desportiva. 
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Em todo este processo é conferida uma elevada autonomia ao aluno, o que 

exige ao professor boas competências de gestão e de organização. Neste 

sentido, poderá “transformar a aula num recreio supervisionado bem 

organizado” (Graça, 2002, p. 33). 

Em suma, o modelo enfatiza o papel socializador do desporto, através de um 

papel ativo do praticante na organização das tarefas subsidiárias ao jogo e no 

próprio jogo. Os alunos estão mais envolvidos nas aulas em comparação com 

o programa de EF tradicional, reportando maior motivação intrínseca quando 

percebem o clima de envolvência para a tarefa. 

Neste sentido, pegando nas potencialidades deste modelo e tendo em conta 

que aplicamos o modelo a todas as modalidades, decidi estudar o seu 

contributo para o envolvimento dos alunos na aprendizagem da modalidade de 

Ginástica Acrobática. 

  

 

4.4. Contributo do Modelo de Educação Desportiva para o 

envolvimento dos alunos na aprendizagem da Ginástica 

Acrobática16 

  

4.4.1. Resumo 

Este trabalho representa parte de um relato pessoal referenciado à minha 

experiência enquanto estagiária no contexto de estágio profissional no ensino 

da Educação Física referente à aplicação do Modelo de Educação Desportiva. 

O modelo foi aplicado na modalidade de Ginástica Acrobática, ao longo dos 

dois primeiros períodos do ano letivo 2011/2012, respetivamente entre os dias 

sete de outubro e dezoito de novembro e seis de janeiro e dezassete de 

fevereiro. O objetivo geral deste estudo foi perceber o contributo da aplicação 

do Modelo de Educação Desportiva nas aulas de ginástica acrobática para o 

envolvimento dos alunos na aprendizagem da modalidade. Adicionalmente 

                                                           
16

 Deste estudo foi apresentado um estudo piloto no IJUP’12: Ferreira, Mota e Batista (2012). 
Contribution of the Sport Education Model for the students involvement in learning of Acrobatic 
Gymnastics (Anexo II) 
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foram definidos outros objetivos específicos, como: perceber o contributo do 

Modelo de Educação Desportiva para as questões de envolvimento, de 

motivação, de autonomia e do desenvolvimento pessoal dos alunos, em 

comparação com alunos sem vivências do Modelo, e para a motivação e 

envolvimento da professora. O corpus deste estudo foi o Diário de Bordo 

desenvolvido durante o período em que o modelo foi aplicado, o blog 

construído pelos alunos no âmbito desta unidade e entrevistas realizadas aos 

alunos que tiveram vivências do Modelo de Educação Desportiva na 

modalidade, bem como a alunos sem quaisquer vivências do modelo. O Diário 

de Bordo e o Blog foram sujeitos a uma análise do conteúdo informativo tendo 

em conta as seguintes categorias no Diário de Bordo: (i) sentimentos, (ii) 

dificuldade e (iii) conquistas e no Blog: (i) envolvimento e (ii) aprendizagem. Na 

análise de dados recorreu-se ao programa “Nvivo 10”. As entrevistas foram 

alvo de uma análise de conteúdo, por temas, em resultado do guião da 

entrevista. Da análise de dados resultaram as seguintes evidências: (i) os 

alunos envolveram-se grandemente em todo o processo, refletindo-se nos 

elevados graus de motivação nas aulas e fora das aulas; (ii) foi visível que os 

alunos aprenderam não só no domínio motor mas também no domínio 

psicossocial; (iii) à semelhança dos alunos a professora (a autora) também se 

envolveu grandemente, sendo que este investimento encontrou reflexos no 

envolvimento dos alunos; (iv) o blog foi um elemento decisivo no 

prolongamento do envolvimento dos alunos fora do contexto de aula; (v) os 

alunos com experiência do MED revelam um nível superior de autonomia, 

motivação e de desenvolvimento pessoal após a lecionação das aulas, em 

comparação com os alunos sem essa experiência. Do ponto de vista pessoal é 

de salientar que a adoção deste modelo foi extremamente gratificante. Posso 

mesmo afirmar, que não consigo imaginar a lecionação desta modalidade com 

outra configuração, de tão entusiasta que foi! De referir que a aplicação deste 

modelo permitiu o desenvolvimento da relação professor-alunos não apenas no 

contexto de aula mas também fora das aulas. Por fim, posso concluir que, no 

meu caso, o Modelo de Educação Desportiva teve, efeitos positivos no 

envolvimento dos alunos para a aprendizagem da modalidade de Ginástica 
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Acrobática, aumentando não só esse envolvimento, como também os níveis de 

motivação, autonomia e suscitando ainda uma aprendizagem ao nível 

psicossocial, para além de ao nível motor. 

 

Palavras-chave: Estágio Profissional, Educação Física, Modelo de Educação 

Desportiva, Ginástica Acrobática 

 

4.4.2. Abstract 

This work represents part of a personal report referred to the experience of a 

Physical Education pre-service teacher in the professional training context 

related to the implementation of the Sport Education Model. The model was 

applied in the mode of gymnastics, over the first two periods of the academic 

year 2011/2012, respectively among the 7th October and 18th November and 

6th January and 17th February. The aim of this study was to understand the 

Sport Education Model implementation in acrobatic gymnastics classes for 

student involvement in the sport. Additionally other specific objectives were 

defined, such as: to understand the contribution of the Sport Education Model to 

engagement, motivation, autonomy and personal development issues of 

students, in comparison with students without model experiences and to 

motivation and engagement of teacher. The corpus of study was the board diary 

developed during the period in which the model was applied, the blog built by 

students during the unit and interviews with both groups of students. The board 

diary and the blog were submitted to a content analysis taking into account the 

following categories at Board Diary: (i) feelings, (ii) difficulties and (iii) 

achievements and at Blog: (i) involvement and (ii) learning. In the data analysis 

it was used the "Nvivo 10" Software. The interviews were submitted to a content 

analysis, organizing by themes as a resulting of the interview guide. Data 

analysis resulted in the following evidence: (i) students were greatly involved in 

the process, reflecting the high degree of motivation in the classroom and 

outside the classroom; (ii) it was visible that the students learned not only in 

motor skills but also in the psychosocial domain; (iii) like the students, the 

teacher (the author) was also heavily involved, and this investment has found 
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reflection in student involvement; (iv) the blog has been a crucial factor in 

prolonging the students involvement outside the classroom context, revealing it 

was also an aggregator element for your interest and curiosity that attracted not 

only students but also parents; (v) students with SEM experience showed a 

higher level of autonomy, motivation and personal development after the 

classes, comparing to students without this experience. From a personal 

standpoint it should be stressed that the adoption of this model was extremely 

gratifying. I can even say that I cannot imagine the teaching of this mode in a 

different configuration, which was so enthusiastic! Note also that the application 

of this model enabled the student-teacher relationship development not only in 

the class context but also outside the classroom. Finally, I can conclude that, in 

my case, the Sport Education Model had positive effects on students' 

involvement in Acrobatic Gymnastics learning, increasing not only their 

participation, as well as levels of motivation, autonomy and raising yet a 

learning of psychosocial skills beyond of the motor skills. 

 

Keywords: Practicum, Physical Education, Sport Education Model, Acrobatic 

Gymnastic 

 

4.4.3. Introdução  

O Modelo de Educação Desportiva tem sido, cada vez mais, alvo de estudo 

mas também de aplicação, principalmente no contexto da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Desde as didáticas específicas das várias 

modalidades ao Estágio Profissional (EP), os estudantes são incentivados à 

sua aplicação. O propósito do modelo é, essencialmente, procurar aproveitar 

as valências do modelo nas mais diversas situações de aprendizagem, como 

por exemplo o despertar de um maior interesse e entusiasmo nos alunos, bem 

como o seu potencial para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, tentando 

(re) configurar uma Educação Física (EF) mais perto dos valores do Desporto. 

Foi com este intuito que apliquei este modelo, ainda que sujeito a algumas 

adaptações, na minha turma em todas as Unidades Temáticas. 
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O facto de os meus colegas aplicarem o Modelo nas mesmas modalidades, 

confortava-me. A partilha de ideias, experiências e soluções era muito 

importante neste contexto, porquanto me permitia aceder a diferentes óticas 

sobre o seu entendimento e aplicação. A eleição da modalidade de Ginástica 

Acrobática para a realização deste estudo deveu-se ao facto de ser a primeira 

modalidade individual, em que apliquei o modelo na minha turma. Deste modo, 

decidi procurar potenciar a vertente coletiva da Ginástica Acrobática, 

enfatizando-a com a aplicação do modelo. 

Ao longo do ano letivo, em resultado da análise dos conteúdos, das 

perceções dos alunos e dos resultados é possível entender eventuais 

estratégias para a aplicação e adaptação do Modelo de Educação Desportiva 

(MED), reformulando metodologias sempre que necessário que visem uma 

melhor aprendizagem dos alunos. Neste sentido, foi, por vezes necessário 

alterar um ou outro conteúdo previsto, uma vez que o processo não estava a 

decorrer da forma prevista ou mesmo uma estratégia por questões 

motivacionais ou mesmo de envolvimento.  

Assim, o objetivo geral deste estudo foi perceber o contributo da aplicação 

do Modelo de Educação Desportiva nas aulas de ginástica acrobática para o 

envolvimento na aprendizagem dos alunos. Adicionalmente foram definidos 

outros objetivos específicos, como: perceber o contributo do Modelo de 

Educação Desportiva para as questões de envolvimento, de motivação, de 

autonomia e do desenvolvimento pessoal dos alunos, em comparação com 

alunos sem vivências do Modelo, e para a motivação e envolvimento da 

professora. 

Neste sentido, efetuei uma autoanálise do diário de bordo construído por 

mim. Esta análise foi complementada com a informação oriunda do blog, 

construído pelos alunos. Procurou-se ainda comparar as perceções dos alunos 

que tiveram a abordagem do Modelo de Educação Desportiva com aqueles que 

não tiveram qualquer contacto com o modelo, relativamente à aprendizagem da 

modalidade. 
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4.4.4. Metodologia 

O corpus deste estudo foi o diário de bordo na componente relativa ao MED, 

desenvolvido durante o período em que o Modelo de Educação Desportiva foi 

aplicado, reportando-se não só às aulas, mas também aos aspetos de 

preparação e tudo a que à sua aplicação diz respeito, nomeadamente as 

estratégias pensadas, os materiais idealizados, sem nunca esquecer os treinos 

realizados fora do contexto de aula; o blog construído pelos alunos no âmbito 

da unidade, que contemplava um jornal digital, com entrevistas realizadas aos 

capitães/treinadores e Professores, uma galeria de imagens de todas as aulas 

e treinos, bem como as classificações dos eventos; e conteúdo de entrevistas 

realizadas a alunos que tiveram contacto com o Modelo, completando com 

entrevistas realizadas a alunos que em momento algum tiveram qualquer 

contacto com o Modelo. As entrevistas, embora contribuindo para o mesmo 

objetivo, foram diferenciadas para ambos os grupos de alunos, havendo ainda 

distinção em algumas questões para os alunos com vivência do MED que 

desempenharam o papel de Capitão/Treinador durante o período em que o 

modelo foi aplicado na unidade em questão. Deste modo, procurou-se obter as 

seguintes perspetivas: (1) a dos alunos, nomeadamente aqueles que 

experienciaram o modelo e os que não têm conhecimento do MED, embora o 

modo como as suas aulas de EF estão organizadas vá de encontro à estrutura 

do MED e (2) a da Professora. 

O Modelo foi aplicado ao longo de quinze aulas, entre os dias sete de 

outubro e dezoito de novembro, e seis de janeiro e dezassete de fevereiro, com 

um interrupto entre os meses de novembro e janeiro. 

 

Este estudo teve a participação de uma Estudante Estagiária de Educação 

Física, da FADEUP, do sexo feminino, com 22 anos de idade, juntamente com 

duas componentes de alunos, num total de 30 alunos de duas turmas, com 

uma média de idades de 17 anos, sendo 22 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino. Como exposto no Quadro 9, na primeira componente os alunos 

envolvidos foram 12 alunos pertencem à turma C do 12º ano de escolaridade, 

sendo 4 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, com uma média de idades de 
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17 anos, que experienciaram o MED, dos quais 3 desempenharam a função de 

Capitão/Treinador e os restantes 9 eram Atletas. Na segunda componente os 

alunos envolvidos foram 18, pertencem à turma G do mesmo ano, sendo 4 do 

sexo masculino e 14 do sexo feminino, com uma média de idades de 17 anos, 

os quais nunca tiveram qualquer contacto com o modelo. Todos os alunos 

pertencem à Escola Secundária Almeida Garrett, do concelho de Vila Nova de 

Gaia. 

 

Quadro 9. Caraterização dos Participantes 

Professora Estudante-Estagiária 1 

Alunos 

Alunos com experiência 

do MED 

Atletas 9 

Capitães/Treinadores 3 

Alunos sem experiência 

do MED 
Alunos 18 

 

 

Instrumentos 

Para a elaboração deste estudo, foram utilizados os dados do Diário de 

Bordo desenvolvido por mim durante o período em que o modelo foi aplicado e 

do Blog construído pelos alunos no âmbito desta unidade. Foram também 

realizadas entrevistas diferenciadas para os alunos que nunca tiveram contacto 

com o MED (Quadro 11), bem como para aqueles que desempenharam o 

papel de Capitão/Treinador e Atletas, ao longo da época desportiva, 

relativamente aos restantes (Quadro 10). As entrevistas elaboradas para os 

alunos que experienciaram o MED foram baseadas em entrevistas utilizadas 

em diversos estudos já realizados (Hastie, 1996; Wallhead e Ntoumanis, 2004; 

MacPhail, Kirk e Kinchin, 2004), a dirigida aos alunos sem vivências de MED 

foram construídas com base nas anteriores. De referir que após a sua 

elaboração foi feita uma aplicação piloto para atestar da sua 

compreensibilidade e depois ratificada por uma doutorada em Ciências do 

Desporto na área da Pedagogia do Desporto. 
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Quadro 10. Guião de entrevista em função do papel desempenhado nas aulas MED 

 A (Atletas) B (Treinadores) 

1 
Consideras que o teu capitão/treinador fez um 
bom trabalho? Aprendeste com ele? Gostaste 
que fosse ele a ensinar-te? 

Consideras que fizeste um bom trabalho 
enquanto capitão/treinador? Conseguiste fazer 
com que os teus “atletas” aprendessem? 
Gostaste de ser tu a ensiná-los? 

2 
Gostarias de desempenhar a função de 
Capitão/Treinador? Porquê? 

Achas que melhoraste a tua habilidade para a 
prática da Ginástica Acrobática? 

3 
Achas que melhoraste a tua habilidade para a 
prática da Ginástica Acrobática? 

O que achaste sobre pertencer sempre à mesma 
equipa durante as aulas de Ginástica Acrobática? 
Quão importante foi a tua equipa para ti? 

4 

O que achaste sobre pertencer sempre à 
mesma equipa durante as aulas de Ginástica 
Acrobática? Quão importante foi a tua equipa 
para ti? 

O que achaste deste género de aulas (Ginástica 
Acrobática) em comparação com a organização 
das aulas que tiveste anteriormente? 

5 

O que achaste deste género de aulas 
(Ginástica Acrobática) em comparação com a 
organização das aulas que tiveste 
anteriormente? 

A abordagem neste formato (MED) fez-te sentir 
envolvido com o Desporto? Mais ou menos que 
numa abordagem tradicional? 

6 
A abordagem neste formato (MED)fez-te sentir 
envolvido com o Desporto? Mais ou menos que 
numa abordagem tradicional? 

Como explicarias o MED a alguém que não tem 
qualquer conhecimento sobre o assunto? 

7 
Como explicarias o MED a alguém que não tem 
qualquer conhecimento sobre o assunto? 

O que mais gostas no MED? 

8 O que mais gostas no MED? 

Quais os aspetos positivos e negativos deste 
modelo? Farias algo diferente se participasses na 
organização outra época? Que recomendações 
darias aos professores que estão a pensar 
introduzir o MED? 

9 

Quais os aspetos positivos e negativos deste 
modelo? Farias algo diferente se participasses 
na organização outra época? Que 
recomendações darias aos professores que 
estão a pensar introduzir o MED? 

Sentes que o facto de as aulas terem sido 
organizadas sob égide do MED te motivou para a 
prática da modalidade em questão? Porquê? 

10 
Sentes que o facto de as aulas terem sido 
organizadas sob égide do MED te motivou para 
a prática da modalidade em questão? Porquê? 

Sentes que cresceste, enquanto pessoa? 
Porquê? 

11 
Sentes que cresceste, enquanto pessoa? 
Porquê? 

 

 

 

Quadro 11. Guião de entrevista para os alunos que não vivenciaram o MED 

 
C (Alunos sem MED) 

1 
Após as aulas de Ginástica Acrobática consideras que 
melhoraste a tua habilidade para a sua prática? 

2 
Consideras que as aulas que tiveste te motivaram para 
a prática da modalidade? Porquê? 

3 
O que mais gostaste nas aulas de Ginástica 
Acrobática? Ficaste envolvido na Ginástica 
Acrobática? 
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4 

Quais os aspetos positivos e negativos das tuas aulas? 
Farias algo diferente? Que recomendações darias aos 
professores para a organização das aulas desta 
modalidade? 

5 
Durante a abordagem desta modalidade sentes que 
cresceste enquanto pessoa? Justifica. 

6 
Por fim, conheces o Modelo de Educação Desportiva? 
Como é que contactaste com ele?  Gostarias que o 
modelo fosse adotado nas tuas aulas? Porquê? 

 

 

Procedimentos de aplicação 

O Diário de Bordo foi desenvolvido através da elaboração diária de 

reflexões. O Blog foi construído pelos alunos em período extracurricular. As 

entrevistas foram realizadas em ambientes calmos e sem influência de 

terceiros, sendo gravadas e transcritas na íntegra. Para a definição do número 

de elementos, na componente dos alunos que nunca experienciaram o MED, 

bem como na subcomponente dos Atletas, foi utilizado o princípio da saturação 

(Minayo, 1996; Strauss & Corbin, 1998). Este princípio é preconizado pela 

metodologia da pesquisa qualitativa que determina que se incluirão na 

pesquisa tantos sujeitos, quantos forem necessários até que ocorra a 

saturação, ou seja, até que nenhuma categoria nova ou relevante emirja dos 

dados. Para Minayo (1999) o número apropriado de sujeitos é aquele capaz de 

refletir a totalidade das dimensões do problema, dando-se essa determinação a 

partir dos critérios e categorias definidas pelo investigador, dentro dos 

procedimentos metodológicos de elaboração de categorias (Bartalotti, C. et al., 

2008). 

 

Procedimentos de análise de dados 

A informação contida no diário de bordo e no blog foi submetida a análise do 

conteúdo, com categorias definidas a posteriori. As categorias definidas para o 

Diário de Bordo reportam-se a sentimentos, dificuldades e conquistas 

referenciadas nas narrativas, relativamente à professora Estagiária (eu), bem 

como aos seus alunos. Da categoria sentimentos são exemplos: a emoção, a 

motivação, o receio e a ansiedade, o entusiasmo, o envolvimento e o empenho. 

Da categoria dificuldades são exemplos: o constrangimento dos alunos, a sua 
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falta de envolvimento e as dificuldades ao nível da exercitação. Da categoria 

conquistas são exemplos: a superação dos alunos, o seu envolvimento, a 

relação afetiva, a superação e a evolução (da Professora e dos alunos). No 

caso do blog, foram definidas duas categorias: envolvimento e aprendizagem. 

As entrevistas foram alvo de análise do conteúdo, por temas definidos a priori 

em resultado do guião da entrevista. 

O programa Nvivo10 foi utilizado como auxiliar no processo de análise. 

 

4.4.5. Resultados e Discussão 

Os resultados serão apresentados com base nos dados resultantes da 

análise de cada instrumento, colocando em evidência dois pontos de vista, 

nomeadamente a perspetiva da Professora e a perspetiva dos Alunos, como 

ilustra o Quadro 12. Inicialmente serão apresentados os resultados da análise 

do Diário de Bordo, de acordo com as categorias definidas para a Professora e 

para os Alunos, seguindo-se os resultados do Blog, de acordo com as 

categorias definidas para os Alunos com experiência no MED, nomeadamente 

os Atletas e os Capitães/Treinadores. Posteriormente serão apresentados os 

resultados das entrevistas, quer dos alunos com experiência do MED, 

nomeadamente os Atletas e Capitães/Treinadores, quer dos alunos sem 

experiência do MED. Em síntese, no primeiro ponto serão apresentadas as 

perceções da Professora e dos alunos com experiência no MED, e na segunda 

a perceção dos alunos sem experiência no MED. 

 

Quadro 12. Apresentação dos Resultados 

Perspetiva da 

Estudante-Estagiária 
Diário de 

Bordo 

Professora 

Alunos 

Perspetiva dos 

Alunos 

Blog 
Alunos com 

experiência do MED 

Atletas 

Capitães/Treinadores 

Entrevistas 

Alunos com 

experiência do MED 

Atletas 

Capitães/Treinadores 

Alunos sem experiência do MED 
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Diário de Bordo (a perspetiva da Estudante-Estagiária) 

O Diário de Bordo foi analisado num total de 25 páginas. 

 

Sentimentos 

De acordo com o exposto no Quadro 13, a categoria sentimentos apresenta 

26 referências no Diário de Bordo agrupadas em quatro subcategorias: 

entusiasmo, motivação, emoção e receio e ansiedade. No que diz respeito ao 

entusiasmo, foram encontradas 9 referências. Este foi o sentimento mais 

referenciado, surgindo não apenas no contexto de sala de aula, mas também 

fora dele, nomeadamente nos treinos extra-aulas, bem como nos treinos do 

Desporto Escolar, como retratado nos seguintes excertos: 

 

“Na verdade, nunca me imaginei a dar treinos de ginástica, muito menos com tanto 

entusiasmo a querer investir na modalidade.” (Diário de Bordo, 27 de outubro de 2011) 

 

“Com o entusiasmo sempre presente, levo comigo uma bela história para contar e quiçá 

mais tarde reviver.” (Diário de Bordo, 10 de março de 2012) 

 

“Começo a entusiasmar-me de tal forma que, por vezes, é necessário alguém me 

interromper.” (Diário de Bordo, 10 de março de 2012) 

 

Quadro 13. Referências relativas à categoria sentimentos (Professora) 

Sentimentos 

Entusiasmo 9 

Receio e ansiedade 8 

Motivação 5 

Emoção 4 

TOTAL 26 

 

Este entusiasmo é, certamente, um sentimento já experienciado por outros 

estudantes-estagiários, que tiveram também ótimas experiências no contexto 

de estágio, bem como aquando da aplicação deste modelo. De facto, este 

entusiasmo tende a surgir quando o Professor se envolve tanto com os seus 

alunos, e “ingressa” no espírito do Modelo. Acredito que os alunos se sentirão 

mais motivados com um Professor envolvido e cheio de entusiasmo na 
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realização das suas tarefas. Neste entendimento, Wallheada & O’Sullivan 

(2005, p. 197), afirmam que “the large-scale national trials of SE in New 

Zealand (Grant, 1992) and Australia (Alexander et al., 1996) provided evidence 

of renewed teacher enthusiasm for physical education’s potential to produce 

more meaningful personal and social development student outcomes”. 

 

A segunda subcategoria mais referenciada foi o receio e ansiedade, com 8 

referências. Estes são sentimentos usualmente caraterísticos de um estudante-

estagiário, especialmente aquando do início do desempenho das suas funções, 

bem como na adoção de uma nova estratégia, como por exemplo, a aplicação 

do MED. Também Kim, Penney, Cho e Choi (2006) se referem a este aspeto 

colocando em evidência que: “many teachers new to SE openly acknowledge 

that the pedagogical roles and relationships that they are asked to take on and 

foster are unfamiliar, and to some extent, likely to be uncomfortable.” (p. 3). 

Os mesmos autores complementam esta ideia referindo que o papel do 

professor como facilitador não é, inteiramente, fácil: “from a teaching 

perspective, shifting from direct instruction to what is typically termed the role of 

‘facilitator’, charged with guiding and supporting student-led learning, is certainly 

no easy task, not least because of the relative lack of ‘real insights’ into what is 

required to be an effective facilitator of learning.” (p. 3).  

Os momentos que antecederam as apresentações formais dos esquemas, 

nos Saraus, foram também momentos de ansiedade, como está bem patente 

nos excertos a seguir apresentados: 

 

“De facto, no início sentia algum receio, uma vez que o meu conhecimento era bastante 

escasso.” (Diário de Bordo, 20 de janeiro de 2012) 

 

“Confesso que entrei nesta aula com alguns receios sobre a adoção da estratégia da 

música, mas logo ganhei confiança, ao verificar que os alunos estavam a reagir 

perfeitamente.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

“Estou de facto ansiosa pelo dia do Sarau para ver o resultado final!” (Diário de Bordo, 

11 de novembro de 2011) 
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Independentemente destes receios e ansiedade, à medida que as aulas 

foram decorrendo estes sentimentos, em resultado do sucesso das estratégias 

aplicadas, foram-se transformando em motivação para continuar a investir.  

Pelo que, o facto de a motivação ter sido outra das subcategorias 

referenciadas (5 referências), era expectável. Na verdade, é essencial que o 

Professor esteja motivado no desempenho das suas funções, pois só assim 

poderá motivar os seus alunos para um melhor desempenho. O facto de no 

decurso do processo vermos as nossas estratégias resultarem proporciona um 

sentimento de motivação, mas também um sentimento de que estamos no 

caminho certo, suscitando uma maior vontade em continuar a seguir em frente. 

Este aspeto está ilustrado nos excertos que se seguem:  

 

“Considero então que os alunos estão a conseguir evoluir ao ritmo da minha evolução 

em termos de conhecimento pedagógico da modalidade, o que me motiva ainda mais 

para continuar a investir.” (Diário de Bordo, 27 de outubro de 2011) 

“Sinto-me já integrada na turma e muito motivada para continuar a trabalhar.” (Diário de 

Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

Associada à motivação, surge a última subcategoria, a menos referenciada 

(apenas 4 referências), a emoção. A emoção foi um sentimento evidenciado 

aquando do reviver de alguns momentos, bem como ao longo das aulas, onde 

a relação afetiva com os meus alunos fez crescer a emoção no ambiente da 

sala de aula: 

 

“O MED foi algo que ao longo de todo o tempo deu luz e alegria às nossas aulas. Foi 

uma experiência mais que brilhante! De tanto se falar em MED a emoção aumenta e a 

exteriorização dos sentimentos acontece.” (Diário de Bordo, 10 de março de 2012) 

 

“De facto, já não vejo as minhas manhãs passadas senão na escola, na companhia 

daqueles que me fazem sorrir, berrar, refutar e até mesmo emocionar.” (Diário de 

Bordo, 3 de Fevereiro de 2012) 

 

Não obstante o menor número de referências, a emoção foi, também ela, 

sem dúvida, responsável pelo envolvimento crescente dos alunos nas aulas, os 
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quais foram demonstrando, cada vez mais, vontade de responder aos desafios 

propostos. 

 

Dificuldades 

Na categoria dificuldades, como evidenciado no Quadro 14, foram 

encontradas 6 referências, agrupadas em duas subcategorias: constrangimento 

dos alunos (2) e falta de envolvimento dos alunos (4). No que diz respeito ao 

constrangimento dos alunos, foram encontradas apenas 2 referências.  

 

Quadro 14. Referências relativas à categoria dificuldades (Professora) 

Dificuldades 

Constrangimento dos Alunos 2 

Falta de envolvimento dos Alunos 4 

TOTAL 6 

 

De facto, o constrangimento demonstrado pelos alunos foi um aspeto 

presente desde a aula de apresentação e que permaneceu durante algum 

tempo nas aulas da modalidade de Ginástica. Os alunos demonstravam algum 

receio em errar, como retratado no excerto a seguir apresentado: 

 

“Assim, defrontei-me novamente (tal como na aula de apresentação) com a questão de 

os alunos se retraírem, por terem medo de errar.” (Diário de Bordo, 7 de outubro de 

2011) 

 

Este constrangimento fazia com que os alunos não realizassem alguns 

exercícios da aula, tentando, por vezes, esconder-se atrás dos pilares: 

 

“Na aula passada houve alguns alunos que não realizaram alguns elementos, por 

constrangimento.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

A solução passou, em alguns casos, por transferir estes alunos para equipas 

onde se encontravam as pessoas com quem tinham mais proximidade.  

De facto, a equipa tem uma elevada importância no progresso dos alunos e 

esta ideia é também advogada por Penney, Clarke e Quill (2005) que 
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defendem que “mutual support is fundamental to the enjoyment and progress of 

all individuals and to the team’s success.” (p. 90-91).   

Foi ainda adotada outra estratégia, nomeadamente no que concerne aos 

elementos de ginástica de solo, que foram os conteúdos em que os alunos 

demonstraram maiores constrangimentos. Partindo desta realidade, os alunos 

não tiveram de apresentar qualquer esquema nesta vertente gímnica, 

realizando os elementos no esquema de ginástica acrobática, tiveram apenas 

de incluir os elementos de solo no esquema de ginástica como elementos de 

ligação. Cada aluno teve, assim, a oportunidade de realizar os elementos em 

que se sentia mais familiarizado. 

No que concerne à falta de envolvimento dos alunos, foi a maior dificuldade 

com que me deparei, principalmente na fase inicial do Modelo e numa fase 

posterior, aquando da elaboração dos elementos identificativos das equipas, 

nomeadamente na criação das t-shirts e das mascotes. Esta falta de 

envolvimento dos alunos foi também evidenciada quando lhes lancei o desafio 

de criarem um grito de turma. Momentos estes evidenciados nos excertos que 

se seguem: 

 

“No entanto, o MED não era visível, ou seja, as equipas não vieram devidamente 

identificadas.” (Diário de Bordo, 6 de janeiro de 2012) 

“Fiquei triste por não terem cumprido o desafio de criar um grito de turma que lhes 

propus e para o qual tiveram uma semana. Continua sem haver qualquer investimento 

em termos de identificação das equipas.” (Diário de Bordo, 4 de novembro de 2011) 

 

De facto, tal situação suscitou outro sentimento menos positivo, uma vez que 

me deparei com as dificuldades económicas dos alunos para a estampagem de 

t-shirts. Na verdade, este investimento vai além das questões pedagógicas, as 

quais foram, neste caso concreto, extrapoladas pelo entusiasmo do modelo. 

Acredito que também eles sentiram-se algo frustrados por não o conseguirem 

fazer. Decidi então estabelecer uma regra: “Ser estritamente proibido gastar 

dinheiro para criar as t-shirts”. Assim, deixei ao seu critério arranjar estratégias 

para a elaboração das t-shirts sem qualquer investimento monetário. No 

entanto, a dificuldade permanecia: 
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“Nesta aula continuou sem se verificar grande adesão no que concerne às questões de 

identificação das equipas.” (Diário de Bordo, 21 de novembro de 2011) 

 

A solução passou por eu própria criar a minha t-shirt com materiais 

alternativos e mostrar-lhes algumas estratégias que podiam utilizar para o 

processo de identificação das t-shirts. O resultado foi aproveitar a t-shirt da 

ESAG e escrever, utilizando fita-cola isoladora colorida, “12C” na parte frontal e 

“Prof. Daniela” na parte de trás. Contudo, isto suscitava outro problema: como 

fazer após lavar as t-shirts? Assim, a solução passou por aproveitar esta ideia 

para o Evento Culminante e, durante as aulas, as t-shirts seriam apenas da 

mesma cor, não necessitando de qualquer estampagem. Os alunos adoraram a 

ideia dos materiais alternativos e todos os exemplos demonstrados, uma vez 

que aproveitei as imagens da Didática de Atletismo para lhes mostrar diversas 

ideias.  

 

Conquistas 

Como se pode observar no Quadro 15, para a categoria conquistas foram 

encontradas 15 referências, agrupadas em quatro subcategorias: evolução, 

relação afetiva, envolvimento dos alunos e superação dos alunos. Como 

mencionado, o envolvimento dos alunos foi uma das grandes conquistas neste 

processo (4 referências). A identificação das equipas foi uma conquista que 

requereu a minha intervenção, mostrando-lhes que também eu estava 

envolvida no processo. 

 

Quadro 15. Referências relativas à categoria conquistas (Professora). 

Conquistas 

Evolução 3 

Relação Afetiva 4 

Envolvimento dos Alunos 4 

Superação 4 

TOTAL 15 
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No meu caso, bastou um simples gesto como gastar cinco ou dez minutos a 

construir uma t-shirt que serviu de exemplo e, nas aulas seguintes, o seu 

envolvimento mudou: 

 

“Todas as equipas vieram já diferenciadas por cores e com os capitães devidamente 

identificados, sendo completamente visível a adoção do MED.” (Diário de Bordo, 11 de 

novembro de 2011) 

 

A partir daqui, os desafios foram surgindo e o envolvimento foi crescendo. 

Neste sentido, também os alunos tiveram outras ideias. Exemplo disso foi a 

criação de um jornal digital, uma ideia aproveitada de anos anteriores, que 

resultou em pleno. O jornal surgiu como um ótimo meio de realizar reportagens 

dos momentos mais importantes: 

“Hoje, os alunos sugeriram a criação de um jornal digital da turma, com o intuito de 

noticiar os acontecimentos mais importantes e dar a conhecer, a outras pessoas, o 

trabalho que é desenvolvido nas aulas.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

No que concerne à subcategoria evolução, foram encontradas 3 referências, 

focando aspetos de crescimento da Estudante-estagiária (eu). Na modalidade 

de Ginástica, a evolução prendeu-se mais com o crescimento em termos do 

conhecimento e domínio dos seus conteúdos. Este crescimento foi visível 

através, por exemplo, da ajuda oferecida aos meus alunos, nomeadamente na 

construção dos esquemas de ginástica acrobática: 

 

“Hoje dei por mim a pensar na evolução que senti em termos do domínio dos conteúdos 

da ginástica. Começo a ver fruto do investimento que estou a ter. Consigo já criar figuras 

de forma original, adequadas às dificuldades dos alunos, mais concretamente nos 

treinos para a avaliação de esquemas de pares.” (Diário de Bordo, 27 de outubro de 

2011) 

 

“Tal demonstra também o meu crescimento em termos de conhecimento da modalidade.” 

(Diário de Bordo, 20 de janeiro de 2012) 

 

O crescimento e evolução sentida em termos do domínio da matéria, 

deveram-se, em muito, ao investimento no Desporto Escolar, mas também na 
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pesquisa desenvolvida sobre a modalidade. Este investimento teve como 

principal objetivo uma maior aprendizagem sobre a modalidade, devido às 

dificuldades inicialmente sentidas. 

A relação afetiva evidenciou igualmente 4 referências. A relação afetiva 

entre a Estudante-estagiária (eu) e os seus alunos foi crescente e relevante 

para todo o processo. Foi, ao longo do processo, uma das minhas maiores 

conquistas: 

 

“Posso mesmo afirmar que o que de melhor tenho no meu desempenho “docente” é a 

relação com os meus alunos!” (Diário de Bordo, 3 de Fevereiro de 2012) 

 

Esta relação foi crescendo não só no âmbito da sala de aula, como também 

nos contextos externos. Os almoços em conjunto e os treinos à hora do almoço 

tornaram-se uma rotina. Também os intervalos foram, por diversas vezes, 

passados em diálogo com os meus alunos, neste espaço pude demonstrar o 

meu interesse e preocupação com as suas classificações, dificuldades e 

potencialidades nas restantes disciplinas, entre outros aspetos. Na verdade, 

estava disponível para os ajudar a superarem as suas dificuldades também 

noutros contextos diferentes da Educação Física. Este foi outro aspeto que foi 

alvo de reflexão no Diário de Bordo: 

 

“Foram vários os momentos vividos, entre aulas, almoços, intervalos e os próprios 

treinos. Cresceu uma cumplicidade enriquecedora para o processo.” (Diário de Bordo, 18 

de novembro de 2011) 

 

A cumplicidade crescente que aconteceu ao longo do processo foi 

enriquecedora, levando a um maior envolvimento dos alunos. Num contexto de 

cumplicidade e de afetividade, os alunos sentiram-se menos constrangidos e o 

seu envolvimento foi crescendo. 

 

A última conquista evidenciada foi a superação dos alunos (4 referências). 

Foram vários os momentos iniciais em que os alunos sentiam dificuldades não 

só no seu desempenho motor individual, mas também em termos de 

compatibilidade motora com os colegas de equipa. A superação das 
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dificuldades foi evidenciada de forma progressiva, sendo visível uma maior 

superação no evento final, relativamente ao primeiro evento gímnico: 

 

“Assim, vi duas alunas que inicialmente apresentavam alguma incompatibilidade a fazer 

figuras nunca imaginadas como possíveis para o seu nível. Isto deve-se também ao 

incentivo que sempre lhes dei a lutar contra as incompatibilidades que se 

apresentavam.” (Diário de Bordo, 27 de outubro de 2011) 

 

Ao longo do processo sempre incentivei os meus alunos a resolverem as 

suas incompatibilidades com os pares, sendo que a palavras “desistir” não era 

permitida. Penso que ninguém melhor que eles próprios para encontrarem as 

melhores estratégias e as melhores soluções para que, pela resolução das 

suas desavenças conseguissem alcançar sucesso. E assim foi! O resultado 

final foi, sem dúvida, um resultado de sucesso. As alunas conseguiram elaborar 

um dos melhores esquemas de pares, do Sarau.  

No evento final, ou seja, nos esquemas de equipas, foram também várias as 

dificuldades evidenciadas, sendo que após a sua resolução, o resultado foi de 

excelência. Se no primeiro evento gímnico, a fasquia tinha sido colocada num 

patamar bem elevado, no evento final esta fasquia foi completamente 

superada. Diz-se, vulgarmente, que “a união faz a força” e, de facto, a união de 

esforços resultou num trabalho de excelência, como retratado no excerto a 

seguir apresentado:  

 

 “Na verdade, a excelência foi a palavra de ordem do nosso segundo Sarau. Os 

brasileiros utilizam com alguma frequência a expressão “foi nota dez!” e ao longo do 

nosso evento, com uma escala reduzida a metade, a placa da nota mais elevada foi a 

mais levantada. É mesmo caso para proferir que “foi nota cinco!”. E a nota cinco 

representou, na perfeição, a excelência do desempenho dos alunos.” (Diário de Bordo, 

17 de fevereiro de 2012) 

 

Aspetos relativos aos Alunos 

Sentimentos  

Na categoria sentimentos foram encontradas 15 referências no Diário de 

Bordo, agrupadas em três subcategorias: entusiasmo, motivação e 
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envolvimento. No Quadro 16 pode ser observado o número de referências por 

cada uma delas. O entusiasmo dos alunos foi um dos sentimentos mais 

referenciados (6 referências).  

 

Quadro 16. Referências relativas à categoria sentimentos (Alunos). 

Sentimentos 

Entusiasmo 6 

Envolvimento 3 

Motivação 6 

TOTAL 15 

 

Os níveis de entusiasmo e festividade estiveram presentes ao longo de toda 

a unidade, com maior incidência na preparação dos eventos gímnicos, onde o 

empenho dos alunos nas diversas tarefas ultrapassou o expectável: 

 

“No que ao entusiasmo diz respeito, os alunos regressaram com um entusiasmo muito 

mais próximo do “Siedentopiano”.” (Diário de Bordo, 13 de janeiro de 2012) 

 

“Ao longo de todo o Sarau, os níveis de entusiasmo e festividade estiveram no auge, 

sendo visível o completo espírito "Siedentopiano".” (Diário de Bordo, 17 de fevereiro de 

2012) 

 

“Os níveis de entusiasmo e festividade foram de tal forma elevados que conseguimos 

que os alunos da outra turma ficassem boquiabertos a olhar para a organização do 

evento.” (Diário de Bordo, 18 de novembro de 2011) 

 

Também Hastie (1998) se refere aos níveis de entusiasmo, focados por 

Grant (1992), como um dos benefícios do MED para os Professores: “Grant 

(1992) has also reported that two of the key factors that attract teachers to this 

model are the increased level of students’ enthusiasm towards physical 

education and the the intensity that they bring to class”. 

Wallhead & Ntoumanis (2004, p. 6) referem-se ao mesmo autor, ao se 

reportarem ao entusiasmo dos alunos: “Grant suggested that this student 

enthusiasm could be attributed to the fact that much of the decision-making and 

control of the experience was determined by the students themselves”. 



99 
  

A motivação foi outro dos sentimentos mais referenciados (6 referências). Na 

verdade, a motivação dos alunos foi algo que foi crescendo, ao longo das 

aulas, fruto de um investimento permanente da minha parte. A adoção de 

diversas estratégias para que, nomeadamente, o constrangimento dos alunos 

pudesse “transformar-se” em motivação, esteve sempre presente: 

 

“Vejo os alunos mais motivados para os esquemas, mesmo aqueles que, no período 

anterior, tiveram mais dificuldades no esquema de pares.” (Diário de Bordo, 13 de janeiro 

de 2012) 

 

“Hoje, esses alunos mostraram-se motivados, realizando todos os elementos e sentindo-

se até importantes na equipa.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

Considero pertinente salientar a importância que tem para o Professor a 

motivação dos seus alunos. De facto, se constatamos que as estratégias 

motivacionais resultam, se vemos aqueles alunos que inicialmente não 

realizavam alguns elementos gímnicos (por vergonha), realizá-los, é mais do 

que motivo para que continuemos, também nós, motivados em dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido. Assim, a motivação dos nossos alunos 

deverá ser alvo de motivação para nós, professores, para que continuemos a 

fazer com que as nossas estratégias resultem. Foi esta a ideia que coloquei no 

Diário de Bordo no dia 18 de novembro: 

 

“Penso que foi algo que engrandeceu a motivação dos meus alunos, aumentando assim 

o seu empenho, mas também a minha motivação.” (Diário de Bordo, 18 de novembro de 

2011) 

 

Relativamente às questões motivacionais, Spittle & Bryne (2009, p. 3) 

referem-se a estas afirmando que: “The Sport Education condition was more 

successful in maintaining high levels of intrinsic motivation, task orientation, and 

mastery climate than the Traditional condition”. Na verdade, o MED foi também, 

no meu caso concreto, importante para o aumento dos níveis de motivação dos 

alunos. 
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Por fim, é importante salientar que também o seu grande envolvimento 

contribuiu para os elevados níveis de motivação, não só no contexto de aula 

mas também fora dele. É algo que vai ao encontro do que Mitchell (1996) num 

estudo afirmou, em que procurou examinar a relação do envolvimento com a 

motivação: “Other positive motivational outcomes associated with a task-

involved climate include increases in student intrinsic motivation (…)” (Wallhead 

& Ntoumanis, 2004, p. 5). 

E esta relação da motivação com o envolvimento leva-nos a mais uma 

subcategoria: o envolvimento, em que foram identificadas 3 referências. O 

envolvimento dos alunos foi, de facto, crescente ao longo das aulas, atingindo 

o seu auge na preparação para os eventos, não só com a preparação dos seus 

esquemas, mas também com a concretização dos prémios, de faixas e a 

distribuição de funções, entre outros aspetos: 

 

“De facto, é de louvar o esforço e o tempo despendido pelos alunos para a concretização 

dos esquemas. Desde o início deste “desafio”, sempre se mostraram dispostos a encará-

lo com todas as forças e todo o envolvimento e comprometimento.” (Diário de Bordo, 17 

de fevereiro de 2012) 

 

“Esta aula destinou-se exclusivamente à preparação para o I Sarau de Ginástica 

Acrobática da Turma, ao qual os alunos responderam na perfeição. Estão 

completamente envolvidos na sua organização e a sua participação é cada vez mais 

recheada de entusiasmo.” (Diário de Bordo, 11 de novembro de 2011) 

 

Com todo o seu envolvimento e comprometimento, no final, a diversão foi 

visível. Também os resultados, nomeadamente ao nível do produto dos 

esquemas e das classificações foram a recompensa de todo o empenhamento.  

Na verdade, apesar de todos os constrangimentos encontrei alunos 

empenhados em realizar o seu trabalho da melhor forma, com o objetivo de 

atingirem o melhor resultado. Assim, as minhas expectativas foram também 

aumentando, como demonstrado nos excertos a seguir apresentados: 

 

“Isto porque todas as equipas têm já um tema definido e estão extremamente 

empenhadas em fazer, todas elas, o melhor esquema!” (Diário de Bordo, 20 de janeiro 

de 2012) 
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“Está provado que o empenho dos alunos tem sido cada vez maior, aumentando assim 

as minhas expectativas relativamente ao resultado final.” (Diário de Bordo, 28 de outubro 

de 2011) 

 

“É fantástico ver os meus “pupilos” evoluírem a meu lado, sempre empenhados em 

querer algo cada vez melhor!” (Diário de Bordo, 4 de novembro de 2011) 

 

Dificuldades 

Na categoria dificuldades foram encontradas apenas 3 referências no Diário 

de Bordo. Estas dificuldades prenderam-se com aspetos relativos à exercitação 

e ao constrangimento dos alunos. As dificuldades de exercitação são relativas 

ao desempenho motor de um dos pares (Carolina e Teresa)17 na construção do 

seu esquema, levando os alunos a algum constrangimento, como retratado nos 

excertos que se seguem: 

 

“O par (…) sentiu muitas dificuldades porque não consegue realizar as figuras juntas.” 

(Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

“Assim, defrontei-me novamente (tal como na aula de apresentação) com a questão de 

os alunos se retraírem, por terem medo de errar e pelas dificuldades de exercitação 

sentidas.” (Diário de Bordo, 7 de outubro de 2011) 

 
 

“Na aula passada houve alguns alunos que não realizaram alguns elementos, por 

constrangimento.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

De facto, a incompatibilidade entre do par acima mencionado foi um 

problema durante algum tempo. No entanto, o resultado final foi brilhante, 

demonstrando-se como um dos melhores pares do evento gímnico. Também o 

constrangimento dos alunos foi algo com o qual me deparei logo na primeira 

aula. E a modalidade de ginástica é propícia a estes sentimentos, pela 

correção técnica exigida pelos seus elementos. No entanto, o MED foi, sem 

dúvida, benéfico neste aspeto. O facto de trabalharem em equipa ajudou na 

resolução de algumas dificuldades, sendo que uma solução passou por colocar 

os alunos mais inibidos na mesma equipa dos colegas que tinham mais 

                                                           
17

 Nomes fictícios 
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proximidade. 

 

Conquistas  

Para a categoria conquistas foram encontradas 19 referências, agrupadas 

em duas subcategorias: superação e evolução, como exposto no Quadro 17. 

 

Quadro 17. Referências relativas à categoria conquistas (Alunos). 

Conquistas 

Superação 9 

Evolução 1 

TOTAL 10 

 

A superação foi a conquista mais referenciada (9 referências). De facto, a 

superação de dificuldades, medos, receios e constrangimentos foi visível ao 

longo de todo o decorrer da unidade. A cooperação, a entreajuda e a 

cumplicidade foram alguns dos elementos-chave para essa superação, como 

exposto nos excertos que se seguem: 

 

“Todos os alunos se ajudavam, sendo possível ver alguns alunos realizarem aqueles 

elementos dos quais tinham medo.” (Diário de Bordo, 7 de outubro de 2011) 

 

“Afinal, aquela incapacidade sentida na aula passada transformou-se em motivação para 

superar dificuldades.” (Diário de Bordo, 14 de outubro de 2011) 

 

Os eventos gímnicos, ou seja, os momentos de apresentação formal dos 

esquemas de ginástica acrobática não foram exceção relativamente aos 

aspetos de superação. Se as expectativas eram elevadas para ambos os 

eventos, no final foram mesmo superadas e no evento final foi visível o nível de 

excelência dos alunos: 

 

“E a nota cinco representou, na perfeição, a excelência do desempenho dos alunos.” 

(Diário de Bordo, 17 de fevereiro de 2012) 
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Foi fantástico ver, ao longo do tempo, o crescente envolvimento e a 

crescente motivação, que conduziram os alunos a resultados brilhantes. Posso 

mesmo afirmar que superaram tudo o que era expectável.  

Aliado ao conceito de superação surge a última subcategoria: a evolução, 

com apenas 1 referência. Esta evolução refere-se ao nível do desempenho 

motor dos alunos, onde o seu empenho foi notório e importante para que a sua 

evolução aumentasse: 

 

“Em relação ao trabalho dos pares, é notória uma grande evolução, por parte dos 

alunos.” (Diário de Bordo, 4 de novembro de 2011) 

 

Blog (a perspetiva dos Alunos com experiência no MED) 

Envolvimento 

O blog foi um elemento crucial no prolongamento do envolvimento dos 

alunos fora do contexto da sala de aula. Os alunos poderiam, após cada aula, 

interagir entre si recorrendo à ferramenta “Comentários”, podiam, por exemplo, 

colocar questões, sugestões e mesmo ideias para o desenvolvimento do 

Jornal. No Jornal Digital intitulado de “De pernas para o ar”, elaborado 

especialmente para a modalidade de Ginástica, foram publicitadas as 

entrevistas realizadas à Professora e aos Capitães/Treinadores de cada uma 

das equipas. Estas entrevistas foram realizadas pelas Alunas de Atestado 

Médico, as quais se envolveram grandemente no processo. Este espaço serviu 

ainda para a divulgação dos eventos organizados.  

Além destes parâmetros, o blog continha ainda uma área designada de 

“MED”, onde os alunos elaboraram uma breve descrição do Modelo aplicado, 

enumerando alguns dos seus objetivos, algumas das funções a desempenhar 

pelos diversos alunos, os prémios atribuídos, entre outros aspetos. Assim, este 

espaço foi um verdadeiro espaço de partilha:  

 

“Este site foi criado a partir de um projeto a ser realizado pela turma C do 12º ano, no 

âmbito da Educação Desportiva. (…) onde se pretende que os atletas para além de 

adquirirem conhecimentos ao nível técnico e tático das modalidades, desenvolvam 

também aspetos como a sociabilidade, a responsabilidade e o empenho. (…) a turma 

estará dividida em equipas, as quais terão de desempenhar diversas tarefas como 
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capitão/treinador, árbitro, estatístico, cronometrista ou jornalista, para além da sua 

função de jogador. (…) melhor equipa (…) melhor marcador, o melhor árbitro, o melhor 

capitão/treinador, a equipa com mais fair-play e o melhor jornalista.” (Descrição inicial do 

blog, apresentada pelos alunos) 

 

Além deste espaço comum, cada equipa tinha a sua área, com a 

enumeração dos seus elementos, dos seus aspetos identificativos e ainda onde 

podiam colocar o seu material à medida que este ia sendo aprovado.  

Para os encarregados de educação e os demais interessados, existia uma 

área designada de “Galeria de fotos”, onde eram colocadas as imagens dos 

melhores momentos das aulas, dos treinos e dos saraus. Considero que esta 

ferramenta foi uma mais-valia no processo de comunicação com os 

Encarregados de Educação, permitindo-lhes observar alguns dos trabalhos 

desenvolvidos nas aulas. 

 

Aprendizagens 

Ao nível das aprendizagens, de realçar que, além de os alunos terem 

evoluído ao nível motor, também tiveram um crescimento ao nível psicossocial. 

O facto de trabalharem em equipa, de terem um colega designado para a 

função de capitão/treinador, pareceu ser relevante ao nível das questões da 

socialização, permitindo uma transmissão de valores entre os elementos, bem 

como o desenvolvimento do respeito pelo trabalho dos outros. A cooperação 

entre as diversas equipas foi também importante. Assim, a cooperação e a 

entrega ao trabalho demonstrada pelo envolvimento dos alunos, fê-los adquirir 

e desenvolver novas competências: 

 

“A nossa turma está a progredir cada vez mais, não só ao nível de aula (Como exemplo 

temos o sarau pois este correu, no geral, "às 5 maravilhas"), mas como ao nível de 

turma, pois criar um site desta qualidade não é para qualquer uma. Somos os maiores!” 

(Aluno 1, excerto do Blog) 

 

A competência sócio afetiva vai adquirindo importância no decorrer da vida 

de cada aluno, seja no trabalho, no campo pessoal ou mesmo no campo social. 

Na maioria das aulas de EF, organizadas com uma abordagem tradicional, as 
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equipas tendem a ser modificadas em cada aula. Neste sentido, torna-se mais 

difícil a criação de laços e relações afetivas entre os alunos, tão relevantes 

para a superação de dificuldades. Com a aplicação do MED e com a criação de 

equipas que se mantêm ao longo de uma unidade de dez ou quinze aulas, os 

laços foram-se reforçando, as relações foram-se fortalecendo e a cooperação 

foi acontecendo. O sentimento de pertença a uma equipa ajudou na superação 

das dificuldades e na resolução dos conflitos, pois todos trabalharam com um 

objetivo comum. Nesta temática, Grant (1992, p. 313) afirma que “Teachers 

claimed fair competition promoted team affiliation, enhanced relationships 

among team members, and elevated enthusiasm among many students who 

previously seemed to dislike physical education and sport”. 

O próprio lema da turma, criado pelos alunos, demonstra que no seu 

entendimento se agissem juntos, como uma verdadeira turma, era possível 

vencer mais facilmente: 

 

“Fortes somos, 

Fortes seremos, 

JUNTOS VENCEREMOS!”  

(Grito da Turma) 

 

A evolução dos alunos no domínio motor é visível através da sequência de 

imagens presente no Blog. É possível analisar a crescente dificuldade das 

figuras realizadas, dos esquemas elaborados, superando os seus medos e 

receios na exercitação de elementos mais complexos. De facto, podemos 

encontrar imagens de alunos a tentarem realizar elementos mais complexos, 

sem sucesso, numa fase inicial e, posteriormente, imagens dos mesmos alunos 

a realizarem elementos bem mais complexos que os anteriores.  

 

Entrevistas dos alunos com vivências no MED 

Tal como esperado, os alunos escolhidos para desempenhar a função de 

Capitão/Treinador foram, em todos os casos, alunos que praticam a 

modalidade em questão na Equipa de Desporto Escolar. Através dos dados da 

entrevista, os três Capitães/Treinadores consideram terem desempenhado 
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bem a sua função, fazendo com que os seus atletas aprendessem. 

Consideram que a experiência de ensiná-los foi bastante positiva, evidenciando 

o aumento da motivação e do gosto pela modalidade, como principal resultado 

nos seus atletas. Além de auxiliarem os seus “atletas” a melhorarem a sua 

habilidade para a modalidade, estes afirmaram que também eles tinham 

melhorado a sua habilidade. Confirmando esta afirmação, todos os “atletas” 

entrevistados afirmaram terem aprendido com os seus capitães/treinadores, 

que evidenciava um maior conhecimento da modalidade e que foi crucial para 

uma maior aprendizagem. A maioria destes “atletas” também gostaria de 

desempenhar esta função, afirmando, por exemplo, que “(…) é gratificante 

guiar, de certa forma, os outros colegas” (Aluno 1). No entanto, dois alunos 

demonstram algum receio quanto ao desempenho desta função, considerando 

que “(…) é muita responsabilidade porque estamos “a liderar uma equipa” e os 

outros elementos depositam isso tudo em nós (…) não sei se estava muito 

preparada” (Aluna 2). 

É visível o sentimento de filiação relativo à sua equipa. Todos os alunos 

entrevistados gostaram de pertencer sempre à mesma equipa durante toda a 

unidade, no entanto, também surgem alguns aspetos que apontam noutro 

sentido: “se nós mudássemos de equipa aprendíamos coisas novas, tínhamos 

novas ideias para o esquema e tudo mais” (Aluna 3).  

Os alunos consideraram o MED como uma abordagem que “faz com que 

os alunos consigam evoluir mais e ter outra maneira de pensar sobre o 

assunto” (Aluno 4). Estes dados vão de encontro ao referido por Kinchin & 

O’Sullivan (2003); O’Donovan (2003); Hastie & Sharpe (1999), que advogam 

que o trabalho de equipa e de cooperação é uma oportunidade para comunicar: 

“As a result of the supportive context developed within the SEM, students are 

provided opportunities to communicate more with both their classmates and 

teachers”. 

Nas palavras de alguns alunos é também salientada a componente 

competitiva: “é uma forma de competição, tínhamos outro objetivo que era 

desenvolver o esquema porque depois ainda tínhamos a competição” (Aluna 

3). 
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No que concerne às questões do envolvimento, todos os alunos afirmaram 

convictamente que houve um aumento do envolvimento na modalidade após a 

lecionação da mesma sob a égide do MED, comparativamente à abordagem 

tradicional. Justificam esse aumento, referindo-se ao espírito do modelo: “no 

fundo o espírito do MED é a competição, o fair-play, o espírito de equipa e, 

quer queiramos quer não, essa competição entre equipas acaba sempre por 

fazer com que cada equipa queira vencer o torneio em que está inserido e isso 

faz com que não só o empenho e o interesse sejam diferentes, como depois os 

resultados obtidos sejam, de certa forma, mais favoráveis.” (Aluno 4) 

No que ao Modelo diz respeito, são diversas as descrições apresentadas 

pelos alunos: 

 

“É uma espécie de competição em que a turma está dividida em vários grupos 

que competem entre si”. (Aluna 5) 

 

“É um “projeto” em que são abordados vários desportos, mas em equipas como 

se fosse em alta competição, só que aplicado à escola”. (Aluna 2) 

 

Em termos dos aspetos positivos, os alunos salientam o trabalho em 

equipa, a criatividade, o sentimento de superação, o maior envolvimento, a 

competição e a proximidade com o desporto formal que acontece fora da 

escola. Como aspetos negativos ressaltam a competitividade excessiva 

existente entre as diversas equipas, que foi considerada por muitos “pouco 

saudável”. 

Por fim, todos os alunos consideram que a aplicação do MED potenciou a 

motivação para a prática da modalidade em questão quando comparada com a 

abordagem tradicional, afirmando: “motivou muito mais, apesar de termos de 

trabalhar mais porque não é só um trabalho feito na aula (…) é mais divertido e 

no fim tem mais objetivos” (Aluna 6).  

Também o seu crescimento enquanto pessoas é reconhecido. Os alunos 

salientaram o desenvolvimento de novas capacidades, o espírito de 

competição e os valores necessários ao bom funcionamento de uma equipa. 
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Entrevistas dos alunos sem vivências anteriores no MED 

Dos alunos questionados, a maioria afirmou ter melhorado a sua habilidade 

para a modalidade de Ginástica Acrobática. No entanto, grande parte dos 

alunos encontrou um contributo das aulas lecionadas para o aumento dos 

aspetos motivacionais para a prática da modalidade em questão:  

 

“Sim, porque tivemos a perspetiva das coisas que podíamos fazer e tem coisas 

interessantes.” (Aluna 1) 

 

“Sim. Porque trabalhamos em grupo e pudemos escolher novos esquemas.” 

(Aluna 2) 

 

“(…) Porque durante as aulas fomos desenvolvendo algumas coisas e como 

tivemos tempo para praticar, ganhamos o gosto.” (Aluno 3) 

 

Os restantes alunos justificaram a inexistência desse contributo com 

diversos fatores:  

“Não. Não achei que as aulas foram dadas nem de uma maneira interessante, 

e o grupo que eu tinha não era o melhor, por isso não me motivaram muito…” 

(Aluno 4) 

 

“Não. Porque acho que não tive tanto apoio do professor para nos ensinar, 

éramos mais nós, autodidatas, do que se calhar ensinar, e isso não puxa muito 

por mim.” (Aluna 5) 

 

Relativamente aos aspetos que os alunos afirmaram que mais gostaram 

nas suas aulas, grande parte afirmou o trabalho em grupo. Um dos alunos 

respondeu que gostava de tudo e outro aluno respondeu que não havia nada 

pelo qual tivesse maior preferência: “Não tenho preferências” (Aluno 4). 

No que concerne ao envolvimento na modalidade, apenas sete alunos 

afirmaram terem ficado envolvidos: “Sim, já estava e agora continuo.” (Aluna 6). 
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Os aspetos negativos evidenciados foram a falta de tempo para 

prepararem os seus esquemas, e a pouca atenção e acompanhamento do 

professor, colocando em causa a liberdade que lhes foi concedida: 

 

“Eu acho que se calhar o professor podia-se envolver mais e ajudar-nos mais a 

melhorar, porque sinceramente acho que isso não aconteceu muito.” (Aluna 6) 

 

“Se calhar dava mais tempo para prepararmos os espetáculos. Tínhamos que 

apresentar algo bonito e isso, e tínhamos de ter tempo para o fazer.” (Aluna 1) 

 

Os aspetos positivos evidenciados basearam-se na melhoria da qualidade 

do seu desempenho, em resultado do trabalho de grupo. Uma maior dinâmica 

nas aulas foi o aspeto mais evidenciado como forma de recomendação para os 

professores: “Positivos, é o trabalho de grupo e a diversão que temos lá.” 

(Aluno 7) 

 

“Positivos, pronto porque eu comecei a conhecer a modalidade e comecei a 

fazer coisas que eu não sabia que conseguia.” (Aluna 8) 

 

Relativamente ao nível de desenvolvimento pessoal, foram poucos os 

alunos que negaram ter crescido enquanto pessoas: “Acho que não, porque foi 

pouco tempo e acho que não houve tempo para isso.” (Aluno 9) 

 

“Não, porque acho que não contribuiu muito para a minha formação enquanto 

pessoa.” (Aluno 4) 

 

A maioria dos alunos afirmou ter crescido e considerou o trabalho de grupo 

como o maior potenciador desse crescimento: “Sim, de certa forma cresci 

porque pude ajudar os outros e crescer com os outros, e isso é importante.” 

(Aluna 6) 

 

“Um pouco, por trabalhar em grupo e não ser só eu que decido e ter que 

aprender a trabalhar em grupo.” (Aluna 5) 
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Relativamente ao Modelo de Educação Desportiva e às suas componentes, 

apenas uma aluna conhecia o modelo e gostaria que fosse aplicado nas suas 

aulas, justificando com o facto de parecer aumentar o interesse e o empenho 

dos alunos, devido à sua forma diferente de abordar os vários desportos: “Acho 

que sim. Acho que é um modelo em que os alunos participam mais em termos 

do planeamento das aulas e fazem mais do que apenas praticar os desportos. 

(…) Acho que é uma forma diferente de abordar os vários desportos e acho 

também que torna os alunos mais aplicados e mais interessados.” (Aluna 10) 

Pelo que foi percetível, em termos organizativos os alunos encontram-se 

organizados por grupos/equipas de trabalho, havendo, no final da unidade, 

uma apresentação formal dos esquemas, muito semelhante ao Modelo de 

Educação Desportiva. No entanto, a falta de autonomia dos alunos também foi 

percetível. A autonomia que o professor tentou incutir foi encarada, por alguns 

alunos, como falta de apoio do professor. Este foi então um dos aspetos 

salientados pelos alunos como justificação da falta de motivação após a 

lecionação das aulas de ginástica acrobática: “(…) Porque, às vezes, o 

professor não estava muito à nossa beira para nos explicar, e então nós não 

conseguimos aperfeiçoar muito bem”. (Aluna 11) 

No final, comparando as perceções plasmadas nas entrevistas dos alunos 

com vivências no MED e sem vivências, os alunos com vivências no MED 

(após a lecionação das aulas de ginástica acrobática) apresentaram níveis 

mais elevados de motivação. Neste sentido, o Modelo parece ter apresentado 

efeitos positivos ao nível da motivação, nos alunos que o experienciaram. 

Perlman (2011, p. 83) também se reportou a esta temática. Na referência que 

fez ao estudo de Sinelnikov et al. (2007) considerando um dos resultados 

encontrados, nomeadamente dos níveis mais elevados de motivação nos 

alunos que experimentaram o MED: “Sinelnikov et al. (2007) utilized a 

comparative study focused on motivational differences at the situational level 

during phases (e.g. skill practice, game play and officiating) and found 

consistently higher levels of motivation when engaged in the SEM”. 

Foram também evidentes diferenças no que concerne à autonomia dos 

alunos, sendo os alunos que experienciaram o modelo os que evidenciaram 
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melhores resultados. Embora seja dada autonomia de trabalho aos alunos sem 

a aplicação do MED, estes não a têm desenvolvida, pelo que não entendem o 

facto de o Professor os deixar trabalhar em grupo, apartando para que seja o 

elemento elegido como “Capitão” a orientá-los. Hastie (1998, p. 24) referiu-se 

também a esta temática, afirmando: “at the secondary school level, students 

learn to develop leadership skills, to develop and promote cooperation and 

teamwork, and to teach other students”. Também em 2006, o mesmo autor se 

referiu a esta temática: “A further advantage of sport education in terms of 

student learning is that students become more literate about the sport they are 

playing. Through the adoption of roles such as statistician, referee, and 

scorekeeper, students learn more about the nonplayer roles of play. Studies 

have found that students take these responsibilities seriously and exhibit 

minimal levels of off-task behaviors while performing these roles”. 

Relativamente aos aspetos de melhoria da habilidade para a prática da 

modalidade, após as aulas de ginástica acrobática, do grupo inserido na 

aplicação do modelo todos os alunos afirmam terem melhorado a sua 

habilidade. No segundo grupo, apenas um aluno afirmou não ter melhorado. No 

entanto, os alunos do primeiro grupo experienciaram outros papéis para além 

do de atleta, tendo também participado como juízes e como treinadores 

(apenas alguns). As questões de filiação a uma equipa revelaram favorecer o 

investimento dos alunos na expansão do conhecimento, bem como na melhoria 

da sua habilidade, em que o fator da competição foi decisivo. Daí o 

conhecimento sobre a modalidade destes alunos revelou ser mais 

aprofundado, facto não verificado no outro grupo.  

Também Browne, Carlson & Hastie (2004, p. 199) encontraram resultados 

semelhantes, embora referente a outra modalidade: “The results indicated that 

both groups made significant improvements in their knowledge of the game as 

well as their skill. In addition, the students in sport education showed significant 

gains in perceived learning and also reported that they developed a better 

understanding of the game. The differences between the two conditions can be 

explained by the increased affiliation and feelings of belonging and membership 

offered in the sport education condition”. 
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A melhoria dos aspetos psicossociais, no sentido do crescimento enquanto 

pessoas, também teve resultados diferentes nos dois grupos. Este foi um 

aspeto mais evidenciado no grupo que experienciou o MED. Perlman (2011, p. 

82) refere-se a esta temática, ao referir-se às caraterísticas que diferenciam o 

MED de outros modelos instrucionais: “Supporting competence is one of central 

tenets of the SEM, as with many instructional models. However, different from 

other instructional models, Siedentop (1994) designed the SEM to develop a 

student’s ability to be successful (i.e., competent) within all facets of game play 

(psychomotor, cognitive and affective)”. 

 

4.4.6. Conclusões 

Após a apresentação e discussão dos resultados, chega a hora de extrair as 

conclusões necessárias à aquisição das respostas pretendidas.  

Do ponto de vista pessoal é de salientar que a adoção deste modelo foi 

extremamente gratificante. Posso mesmo afirmar, que não consigo imaginar a 

lecionação desta modalidade com outra configuração, de tão entusiasta que foi! 

Ao longo do percurso sempre tentei envolver os alunos no processo que se 

perspetivava complexo, mas no final, acabou por se tornar extremamente 

compensador.  

Na verdade, a modalidade de Ginástica não tende a ser incluída no blocos 

das modalidades favoritas dos alunos, sendo também uma modalidade onde os 

alunos tendem a ter mais dificuldades. Contudo, o envolvimento dos alunos da 

ESAG na modalidade de ginástica é grande, pois esta é uma modalidade de 

referência na escola, em termos do Desporto Escolar e também no que aos 

aspetos curriculares diz respeito, é uma modalidade de eleição. Como tal, é 

uma modalidade com a qual os alunos começam a estar cada vez mais 

familiarizados.  

No que concerne à minha perceção, o meu envolvimento e motivação no 

sentido de reverter a falta de envolvimento e o constrangimento inicial 

demonstrado pelos alunos apresentaram resultados positivos, tendo 

conseguido envolver os alunos no processo, motivando-os. Na verdade, tudo 

pareceu um ciclo, no sentido em que o meu envolvimento motivou os alunos a 
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envolverem-se ainda mais, mas também eu encontrei motivação na motivação 

e no envolvimento dos meus alunos. Relativamente à minha perceção como 

Professora, esta foi comprovada pelas respostas dos alunos, nomeadamente 

no aumento da motivação, do envolvimento, da autonomia e no 

desenvolvimento pessoal, após a lecionação da modalidade de Ginástica 

Acrobática sob a égide do MED. Também a aprendizagem da modalidade foi 

encarada como um contributo da aplicação do MED. Para tal, contribuíram a 

criação do Blog, o trabalho em equipa e o desempenho de diversos papéis, 

nomeadamente de treinador, atleta e juiz.  

Relativamente às respostas das entrevistas, pelos alunos com e sem 

vivências no MED, o contributo do MED foi positivo ao nível da motivação, do 

envolvimento e do desenvolvimento pessoal. A acrescentar, pelas diferenças 

evidenciadas entre ambos os grupos entrevistados, é possível concluir que o 

Modelo de Educação Desportiva tem um papel evidente ao nível do 

desenvolvimento da autonomia dos alunos. Esta autonomia é também possível, 

devido ao facto de o modelo tender a tornar os jovens desportivamente mais 

competentes. Tais aspetos, aliados à filiação e à componente competitiva, 

entre outros, tendem a contribuir para um nível mais elevado de motivação dos 

alunos. Uma vez que os alunos que não experienciaram o MED não foram 

induzidos a tal competência, pelo facto de não necessitarem de desempenhar 

outras funções que não a de praticante, a autonomia que lhes foi dada não foi 

entendida (por eles) como positiva, suscitando, na maioria dos casos, a falta de 

motivação para o desenvolvimento do trabalho pretendido.  

De referir ainda que a aplicação deste modelo permitiu o desenvolvimento 

da relação professora-alunos não apenas no contexto de aula mas também 

fora das aulas. De facto, os diversos momentos fora do contexto da sala de 

aula, para treinos frequentes e troca de ideias para os esquemas, os almoços 

em conjunto antecedentes a estes treinos, entre outros, contribuíram para 

fortalecer a relação afetiva entre mim e os alunos.  

Em suma, posso concluir que, no meu caso, o Modelo de Educação 

Desportiva teve efeitos positivos no envolvimento dos alunos para a 

aprendizagem na modalidade de Ginástica Acrobática, aumentando não só o 
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seu envolvimento, mas também os níveis de motivação, autonomia e 

aprendizagem ao nível psicossocial e motor. Importa, por fim, salientar que o 

envolvimento da Professora foi também importante para o envolvimento e 

motivação dos alunos. 
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5. Professor “além-fronteiras” 
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5.1. Desporto Escolar 

A prática desportiva nas escolas, para além de se constituir 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 de 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem (Orientações Gerais do 

Programa de Desporto Escolar 2009-2013). 

O Desporto Escolar (DE) tem como principal missão contribuir para o 

combate ao insucesso escolar e promover a inclusão, a integração social, a 

aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em 

idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas (Programa 

de Desporto Escolar 2009-2013). 

O Programa de Desporto escolar é de oferta obrigatória em todas as escolas 

e terá de fazer parte do seu projeto pedagógico. É um projeto que deverá ser 

concebido por um período de 4 anos, sendo articulado horizontal e 

verticalmente ao longo de todos os anos de escolaridade com as atividades 

curriculares da EF, da Expressão Físico Motora e Atividades Físicas e 

Desportivas das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo.  
Assim, o Projeto de DE deve integrar-se, de forma articulada e continuada, 

no conjunto dos objetivos gerais e específicos do Plano de Atividades das 

Escolas, fazendo parte do seu Projeto Educativo. 

No campo do DE, encontramos dois tipos de atividades: as internas e as 

externas. As primeiras, correspondem às atividades físico-desportivas 

enquadradas no Plano Anual da Escola, desenvolvidas pela área disciplinar de 

EF, sob a responsabilidade do Coordenador do DE. São exemplos: os 

campeonatos/torneios inter turmas, o corta-mato (Figuras 12 e 13), o Compal 

Air (3x3), entre outras. As atividades externas são organizadas com base nas 

primeiras. Correspondem às atividades desportivas desenvolvidas no âmbito 

das diversas vertentes do Clube de DE (grupos/equipas) através da 

participação em Encontros inter escolar, de caráter competitivo (visando o 

apuramento seletivo – campeonatos regionais, nacionais e internacionais) ou 

de caráter não competitivo (Encontros/Convívios). Pretende-se que a Atividade 

Externa seja decorrente da Atividade Interna e que proporcione atividades de 
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formação e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de 

competências físicas, técnicas e táticas, na via de uma evolução desportiva e 

da formação integral do jovem, respeitando os princípios do desportivismo 

(Programa de Desporto Escolar 2009-2013). 

 

Figuras 12 e 13. Projeto de Desporto Escolar – Corta-mato Regional 

 

Na ESAG, são várias as equipas de DE com representação externa. A título 

de exemplo, temos as equipas de Ginástica, de Esgrima e de Voleibol e Gira-

vólei. Adicionalmente, a ESAG é representada em atividades como o Corta-

mato escolar e o Compal Air. No que diz respeito à minha participação no DE, 

esta materializou-se no acompanhamento da Equipa de Ginástica. No entanto, 

não poderia esquecer as duas semanas em que acompanhei, com os meus 

colegas de estágio, a equipa de voleibol, em substituição da Professora 

responsável. Devido ao facto de a minha participação ter sido maioritariamente 

na Equipa de Ginástica, neste documento ser-lhe-á dada uma maior relevância. 

 

 

5.1.1. O Grupo de Ginástica Acrobática 

 

“Confesso que foi entusiasmante e senti-me mesmo motivada a investir em algo que nunca foi 

o que mais gostei.”  

(Diário de Bordo, 12 de outubro de 2011) 
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Ao longo desta viagem de imersão no DE trabalhei diretamente com a 

Equipa de Ginástica Acrobática da ESAG. O que mais retiro desta vivência é 

que de facto, a relação existente entre a EF e o DE poderá passar também 

pelos planos curriculares, ou seja, estes poderão ser influenciados por aquelas 

que são as modalidades com uma certa tradição e com maior referência nas 

escolas. Neste enquadramento, a EF e o DE poderão ter uma relação não 

apenas ao nível da seleção de alunos, mas também ao nível da seleção das 

modalidades a lecionar. Neste sentido, e no caso concreto da ESAG, existe 

uma forte tradição e um forte envolvimento docente com a modalidade de 

Ginástica Acrobática. Com efeito, os seus planos curriculares no ensino 

secundário contemplam esta modalidade como obrigatória, ao contrário do que 

contemplam os programas nacionais de EF do Ensino Secundário, onde existe 

a possibilidade de optar pelo Atletismo ou Ginástica. Contudo, na ESAG esta 

possibilidade de opção não se verifica, porquanto é a modalidade de Ginástica 

a eleita, em detrimento do Atletismo. Visitando a escola é visível que há 

também uma diferença enorme em termos de condições materiais para ambas 

as modalidades. Facilmente se encontram os praticáveis e os trampolins, no 

entanto não se encontram caixas de areia, para uma prática mais adequada da 

modalidade de atletismo. A ligação com o DE poderá justificar este facto, isto é, 

há um maior investimento naquela que é a modalidade de referência desta 

escola. 

Inicialmente, o meu investimento na equipa de Ginástica prendeu-se com a 

necessidade que tinha de colmatar algumas lacunas que percecionava ao nível 

da minha formação nesta modalidade. Esta lacuna resultou da transição para o 

processo de Bolonha, em que a unidade curricular de Ginástica foi 

interrompida, sendo que o meu ano curricular acabou por não abordar as 

componentes de Ginástica Artística e Ginástica Acrobática. Assim, a 

modalidade de Ginástica era a que mais receava lecionar. Deste modo, foi 

necessário muito investimento, muita observação, muito estudo e muita 

investigação. Neste contexto, o Modelo de Educação Desportiva revelou-se 

também uma grande ajuda, não só pela maior autonomia dos alunos, mas 
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também pelas ideias que surgiam mais espontaneamente no trabalho de grupo. 

Todo este investimento foi também alvo de reflexão no meu Diário de Bordo: 

 

“Decidi começar a investir no Desporto Escolar de Ginástica, como forma de 

completar e melhorar o meu conhecimento da modalidade, uma vez que com as 

mudanças para o Processo de Bolonha, o meu ano de faculdade não teve a parte 

de Ginástica Artística e Acrobática. Assim, senti mesmo a necessidade de investir 

para tentar favorecer a aprendizagem dos meus alunos.” (Diário de Bordo, 12 de 

outubro de 2011) 

 

No meu primeiro contacto com a equipa de Desporto Escolar foi fascinante 

ver a quantidade de alunos ali presentes. Face ao elevado número de alunos 

foi necessário separar todos os ginastas em 3 grupos, de acordo com os níveis 

de desempenho, sendo que o Grupo A correspondeu ao mais avançado, o 

Grupo B ao intermédio e o C à iniciação. No decorrer do ano, fiquei fascinada 

com a alegria contagiante com que cada treino era encarado, com o empenho 

e dedicação de todos os ginastas, que procuraram sempre dar o seu melhor, 

para que o seu desempenho se pudesse aproximar da perfeição. Com tanto 

entusiasmo, também eu senti vontade de entrar no praticável e…praticar! Esta 

vontade é visível nos excetos abaixo transcritos: 

 

“Embora não seja uma pessoa fascinada pela Ginástica, porque pratico atletismo, 

e talvez também porque Ginástica e Atletismo sempre foram vistas como “opostas” 

e até quase incompatíveis, senti uma vontade enorme de descalçar as sapatilhas 

e lançar-me para o palco. Senti uma vontade enorme de me deslocar para o 

praticável e começar a fazer rolamentos, apoios faciais invertidos, rodas, etc. No 

entanto, fiquei apenas a ver uma vez que era a minha primeira abordagem e não 

tinha informação de que também poderia participar.” (Diário de Bordo, 12 de 

outubro de 2011) 

 

“Na verdade, nunca me imaginei a dar treinos de ginástica, muito menos com 

tanto entusiasmo a querer investir na modalidade. Afinal, aquele “desgostar” que 

sempre demonstrei, no passado, em relação à modalidade, acabou por se 

transformar em entusiasmo para querer saber e aprender cada vez mais, num 

futuro próximo.” (Diário de Bordo, 27 de outubro de 2011) 
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Este entusiasmo poderá ter surgido também porque esta é uma equipa que 

leva o nome da Escola para bem longe do distrito do Porto, através da sua 

participação não só nas fases locais mas também nas fases regionais e 

nacionais, bem como em encontros/exibições fora da zona local. A presença de 

um dos trios da equipa, numa exibição na cerimónia de abertura do 

Campeonato Nacional de Natação do Desporto Escolar é um exemplo concreto 

desta visibilidade (Figura 14). Foi também aí que marquei, pela primeira vez, 

presença enquanto única responsável da equipa. De facto, ao longo deste ano 

tive oportunidades únicas de ajudar os alunos em certos elementos gímnicos 

mais complexos e também de vivenciar coisas jamais imagináveis, como por 

exemplo participar na elaboração de algumas partes do esquema, com 

sugestões e ideias, realizar ajudas em elementos como mortais, “flic-flac”, 

projeções, entre outros. O dia 12 de outubro assim o evidenciou: 

 

“De facto, no final, ao conversar com o Professor responsável ele disse-me 

mesmo que nas aulas não temos oportunidade de ver alunos a realizar mortais e 

os elementos mais complexos, não tendo, consequentemente, oportunidade de 

realizar ajuda nesses elementos. Assim, torna-se importante participar e aprender 

com quem sabe muito mais que nós e até mesmo com alguém que é realmente 

especialista na modalidade.” (Diário de Bordo, 12 de outubro de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Exibição no CN-DE de Natação 

À semelhança das aulas, constatei que também no contexto do Desporto 

Escolar a relação afetiva é um elemento muito importante. Inicialmente a minha 

postura era de constrangimento, talvez porque estavam ali alunos que tinham 
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um conhecimento prático da modalidade mais vasto que o meu. Contudo, 

rapidamente me integrei e o meu envolvimento, no seio do Grupo A, foi 

crescente, de tal forma, que a afetividade foi fluindo. Passei a estar mais 

presente na escola, num contexto além do espaço de aula. Mais tarde, os 

encontros, as exibições e até mesmo as competições foram alguns dos 

momentos vivenciados em conjunto. Noutros contextos, as tardes “pré-treinos”, 

os almoços e jantares e até o momento Carnavalesco (Figura 15) foram 

também momentos marcantes. Tudo isto fez com que a relação afetiva fosse 

crescendo e os convites para outros momentos fossem surgindo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Momento Carnavalesco com os alunos do DE 

 

No final, ficou a saudade de ver aqueles jovens brilharem. Ficou também a 

felicidade de ter trabalhado e aprendido com pessoas tão fantásticas e tão 

competentes, como os professores encontrados neste grupo. Sem dúvida que 

a Ginástica nesta escola está muito bem organizada e tem responsáveis muito 

competentes!  

 

“Também ontem dei por mim a dar feedbacks no treino de Desporto Escolar a 

alunos que pensei ser impossível conseguir instruir devido ao seu nível já 

avançado e ao meu conhecimento ainda em construção. Aqui sei que tenho quem 

me acompanhe e aconselhe da melhor maneira, tenho professores altamente 

competentes com quem posso crescer. Com o seu apoio tudo começa a sair 

naturalmente, ainda que seja necessário um investimento extra, como por 

exemplo em termos de pesquisa. Foi completamente fascinante poder realizar 

ajuda em elementos tão complexos como o salto de mãos e o mortal à retaguarda, 
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uma experiência que não se verifica possível numa aula normal nas escolas. 

Assim, considero ser uma experiência única, a qual não posso desperdiçar.” 

(Diário de Bordo, 27 de outubro de 2011) 

 

A acrescentar, aquele grito tantas vezes cantado, que jamais será 

esquecido: 

 

“Almeidaaa Garreeeett!” 

(Grito do Grupo/Equipa de DE da ESAG) 

 

Este foi também o grito pelo qual a ESAG sempre foi conhecida. Como tal, a 

união de esforços para que fosse gritado no volume máximo estava presente 

não só durante a atuação (Figura 16), mas também na subida ao pódio (Figura 

17). A oportunidade de acompanhar de perto a prestação dos meus alunos 

pertencentes à Equipa de Ginástica foi também aproveitada (Figura 18), para 

além do conhecimento adquirido. De facto, hoje em dia é cada vez mais 

importante ter uma formação mais vasta, aproveitando todas as oportunidades 

com que nos cruzamos. Esta foi uma ótima experiência e teve reflexos na 

melhoria da qualidade de ensino que proporcionei aos meus alunos. Neste 

contexto, estive sempre empenhada em crescer e fazer com que os meus 

alunos crescessem, a meu lado… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Grupo A em ação   Figura 17. Grupos A e B no pódio 
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Figura 18. Com os meus alunos no DE 

 

 

5.2. O papel do Diretor de Turma… 

 

“O Diretor de Turma é o eixo em torno do qual gira a relação educativa.” 

(Marques, 2002) 

 

O Diretor de Turma (DT) é, na verdade, uma peça chave na gestão 

intermédia, no âmbito da administração escolar. Afinal, é a ponte de ligação 

entre os Encarregados de Educação e a Escola, e/ou a restante comunidade 

educativa. Torres (2007) profere que “o papel do Diretor de Turma é cada vez 

mais determinante na organização escolar pela sua influência no equilíbrio 

entre os vários atores que se movimentam em cada comunidade educativa” 

(p.4). 

Um DT tem que ser detentor da capacidade de liderança, de modo a 

conduzir eficazmente o processo educativo dos alunos que tutela, bem como 

para coordenar as atividades do conselho de turma que preside. Estas 

exigências requerem uma formação e preparação específica, o que 

infelizmente nem sempre acontece. Neste entendimento, o investimento que 

procurei fazer foi neste sentido, o de obter formação específica. Ter a formação 

base para mais tarde ser capaz de exercer a função com Liderança. Assim, 

propus-me a acompanhar de perto o desempenho das funções da DT da minha 

turma, designadamente ao nível da justificação de faltas, do atendimento aos 
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Encarregados de Educação, participando ainda, quando necessário, em 

seminários com a minha “Tutora”, para análise dos assuntos relativos à função 

de DT, sob o enquadramento legal. 

Segundo Torres (2007), o cargo de DT é um cargo muito importante no 

acompanhamento do percurso escolar dos alunos e da turma, bem como no 

estabelecimento da coadjuvação entre a escola e a família. A autora 

acrescenta ainda que “é um cargo que exige competências de gestão, de 

coordenação, de comunicação e de relacionamento interpessoal, entre outras” 

(p. 56). 

Por conseguinte, o DT deve desempenhar um papel de gestor, não só de 

recursos materiais mas também de recursos humanos e até mesmo de 

conflitos. Este ator educativo encontra-se, assim, no centro de um processo 

que engloba os demais agentes educativos. Deve ser uma pessoa bastante 

ponderada, sendo que também as suas decisões o deverão ser, tentando não 

descurar nenhum dos agentes. Assim, deverá ter em conta todos os agentes 

educativos e as suas perspetivas para tomar as suas decisões, o que por 

vezes dificulta a sua ação.  

A complexidade inerente à função provocou-me uma curiosidade crescente. 

Estava, de facto, ansiosa por descobrir tudo o que estava ligado a esta 

importante função. Tive inclusive oportunidade de participar numa reunião de 

avaliação com os Encarregados de Educação e fiquei simplesmente fascinada! 

Participei e intervim. Finalmente tinha chegado o momento de encarnar um 

papel de maior liderança! E este momento fez-me ter a certeza de que estava 

no local certo, como é visível no excerto que se segue: 

 

 “No final, tinha mais uma certeza. Que é ali que quero estar, é ali que quero ficar, 

crescer e viver, no seio dos alunos e dos Encarregados de Educação, no seio de 

toda a comunidade Educativa. Só assim conseguirei continuar a crescer, 

continuando a envolver-me e a partilhar. Espero, no final deste ano, poder 

participar novamente na reunião e poder voltar a dizer aos progenitores dos meus 

“pupilos” que eles continuaram a crescer…” (Diário de Bordo, 16 de abril de 2012) 

 

Em suma, o DT é um elemento preponderante no funcionamento da escola, 

coordenando o trabalho do Conselho de Turma e articulando essa intervenção 
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com os Encarregados de Educação. Como tal, devido ao vasto leque de papéis 

que tem de assumir, entre os quais saliento o papel de gestor e coordenador, 

os dois tempos previstos no horário semanal tornam-se exíguos. Por fim, 

devido ao seu papel multifacetado, é necessário que o DT tenha um perfil 

adequado, formação e um bom conhecimento sobre a sua função. 

 

 

5.3. Outras vivências… 

A dimensão coletiva da profissão esteve presente em todas as atividades 

organizadas. Nestes momentos de organização conjunta das atividades não há 

dez nem vinte professores, mas apenas uma Escola unida de esforços para 

que tudo corra pelo melhor. O apoio de todos os Professores foi sempre 

crucial! O nosso apoio nas demais atividades foi também importante, sendo 

que aquilo que adquirimos foi muito mais que meras competências. Os valores 

adquiridos, ao longo deste ano, foram exemplo disso. Senti um sentimento de 

pertença, talvez semelhante ao evidenciado por Siedentop quando se reporta 

às caraterísticas do Modelo de Educação Desportiva.  

Num ano em que a ausência da organização do Corta-mato escolar, devido 

às requalificações dos espaços físicos, marcou o Plano Anual de Atividades, 

procedemos à organização do Torneio de Basquetebol Compal Air (3x3) e 

de uma Ação de Formação, intitulada de “Aplicação do Modelo de 

Educação Desportiva na Escola”. A acrescentar, a minha participação 

estendeu-se à representação da ESAG na fase local do Torneio de 

Basquetebol, no Corta-mato da fase Regional, nas competições de 

Ginástica Acrobática e ainda ao Sarau Gimnodesportivo da ESAG e à 

Visita de Estudo ao Convento de Mafra, com a minha turma. 

 

Torneio de Basquetebol Compal Air (3x3) 

Esta é uma atividade presente no programa nacional de Desporto Escolar. 

Como tal, a nossa função foi organizar a fase escolar com o objetivo de apurar 

as melhores equipas para a fase local. O torneio foi organizado aproveitando o 

tempo livre da hora do almoço. A adesão não foi a pretendida, havendo 
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escalões apenas com duas ou três equipas inscritas. No entanto, o Torneio 

desenrolou-se com a participação de 76 alunos pertencentes a 19 turmas. 

No final, tínhamos as equipas apuradas para a fase local. Esta foi uma fase 

na qual também marquei presença. O destino foi a Escola Secundária Carolina 

Michäelis. Aqui, lembro-me de saltar de felicidade a cada cesto marcado pelas 

nossas equipas, sentindo uma emoção muito semelhante à que sentia, noutros 

tempos, enquanto atleta e participante. Apenas uma das nossas equipas foi 

apurada para a fase nacional da Competição (Figura 19), em que infelizmente 

não pude estar presente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Equipa do Compal Air na fase local 

 

Corta-mato da fase Regional 

Esta foi mais uma competição onde a ESAG marcou presença. Uma vez que 

não tinha havido uma fase escolar desta competição os alunos que 

tencionavam participar tinham de realizar uma pré-inscrição. Esta estava 

sujeita à realização de uma mini competição escolar, caso o número de 

inscrições por escalão ultrapassasse o número permitido de representantes na 

fase regional. No entanto, tal não se verificou e marcamos presença apenas 

com 10 atletas. A fase regional realizou-se em Santo Tirso, no Parque Urbano 

da Rabada (Figura 20). 

Os nossos alunos tiveram uma prestação geral boa, não havendo, no 

entanto, qualquer aluno classificado para a fase nacional realizada em 

Guimarães. 

Esta é uma atividade inserida na modalidade que pratico. Como tal, ao 

chegar ao local senti aquela dor de barriga, similar à que sentia quando era 
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participante. A emoção também surgiu de imediato. Também nesta atividade 

saltei de felicidade a cada passada dada pelos nossos alunos. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 20. Corta-mato Regional 

 

Competições de Ginástica 

A minha participação nas competições de Ginástica surgiu no seguimento do 

acompanhamento da Equipa de Ginástica da ESAG. Foram várias as 

presenças, desde as exibições que antecederam o início das competições 

formais, ao campeonato distrital realizado no Colégio de Gaia, onde os Grupos 

A e B conseguiram o apuramento para a fase regional. A fase Regional 

realizou-se no Pavilhão Gímnico da Maia, onde infelizmente não pude estar 

presente. Nesta fase, nenhum dos grupos conseguiu o apuramento para a fase 

nacional, classificando-se em 2º e 3º lugares, respetivamente.  

Nestas competições, desde logo, adquiri o espírito de equipa da ESAG. 

Juntos saltamos, gritamos e sofremos quando as coisas não correram tão bem 

quanto previsto. Mas aqui encontrei alunos, ginastas mas também pessoas 

fantásticas e cheias de valor, sempre dispostos a lutar por um resultado 

melhor. 

 

Ação de Formação “Aplicação do Modelo de Educação Desportiva na 

Escola” 

Inicialmente apenas sabíamos que queríamos organizar uma ação de 

formação, sendo que o tema surgiu mais tarde no seguimento da nossa 

tomada de decisão de aplicar o MED a todas as modalidades. Face a esta 

tomada de decisão, consideramos pertinente partilhar com os participantes, em 

especial com os professores do grupo, a nossa realidade e a forma como 
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conseguimos adaptar o modelo a cada modalidade e turma. Na verdade, cada 

um de nós (estagiários) tinha a sua turma e, por isso, a sua realidade concreta. 

Também a aplicação do MED não foi igual em todas as turmas e podíamos 

começar por aí.  

Esta ação de formação foi também como que um reviver de certos 

momentos passados sob a égide do MED (Figura 20), como explanado no 

excerto que se segue: 

 

“Hoje foi dia de reviver as vivências do MED nas nossas aulas. Dei por mim a falar 

do quanto os meus alunos cresceram ao longo de todo este tempo, das rotinas 

criadas, das estratégias, de todo o envolvimento.” (Diário de Bordo, 10 de março 

de 2012) 

 

De facto o MED deu vida às nossas aulas e tentamos mostrar aos nossos 

“espectadores” que o MED não é impossível de se aplicar em todas as 

modalidades. Há várias formas de o aplicar e nós fizemo-lo dando uma maior 

enfoque às questões organizativas. 

Penso que com esta ação de formação conseguimos passar a mensagem a 

quem nos viu e ouviu, mostrando um pouco daquilo que Siedentop nos mostrou 

do modelo, não só os aspetos mais positivos mas também algumas daquelas 

que poderão ser as suas desvantagens. Neste momento de partilha 

participaram não só os professores do grupo, mas também alguns estudantes 

estagiários de outras escolas, alunos do primeiro ano deste 2º ciclo, tendo 

contado ainda com a presença de uma aluna brasileira do programa de 

intercâmbio. De facto, foi um verdadeiro momento de partilha onde a troca de 

ideias entre todos prevaleceu. No final da sessão, o vídeo ilustrativo das 

vivências que nós, estagiários, tivemos com os nossos alunos e com o MED 

encantou os participantes. 

Por fim, penso que esta ação foi importante no sentido de encorajar os 

restantes participantes a utilizá-lo nas suas aulas, dando-lhes algumas 

ferramentas, consciencializando-os, nos entanto, do comprometimento 

necessário por parte do professor.  
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Figura 21. Intervenção na Ação de Formação MED 

 

 

Visita de Estudo ao Convento de Mafra 

A minha presença nesta visita de Estudo surgiu por convite dos meus 

alunos. A juntar à oportunidade de desfrutar mais um momento passado fora 

da escola com os meus alunos (Figura 21), surgiu o desejo de visitar o 

convento, por não o ter conseguido aquando do meu décimo segundo ano. Foi 

assim aceite o convite. Neste sentido, fui nomeada responsável pela minha 

turma, tendo de os encaminhar durante toda a visita. Nesse momento, comecei 

a sentir que os outros professores começavam a confiar-me alguma 

responsabilidade. Foi algo que me fez sentir muito bem. Na verdade, estava ali 

para desempenhar da melhor maneira as minhas funções, de professora.  

Este foi mais um momento de partilha. Um momento em que tive 

oportunidade de explicar aos meus alunos alguns dos pontos da história 

“Memorial do Convento”, mas também eles tiveram oportunidade de me 

relembrar de alguns marcos já esquecidos.  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 22. Visita de Estudo ao Convento de Mafra 
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Sarau Gimnodesportivo da ESAG 

No final do ano, chegou a altura de terminar mais um ano em grande como é 

caraterístico da ESAG, com a organização do Sarau Gimnodesportivo. 

Participar apenas na organização era pouco, este era um momento importante 

que marcaria o final de um ciclo formativo muito importante para mim. Daí, 

decidi aceitar o desafio que os meus alunos me propuseram: participar com 

eles no Sarau (Figura 20). Depois de aceite o desafio, era hora de iniciar todos 

os preparativos para que a nossa participação fosse mais um momento de 

excelência. Como tal, vários dias foram passados em conjunto com o objetivo 

de preparar o melhor esquema. 

Chegado o grande dia, a hora do ensaio geral foi uma hora de grande 

azáfama. Todos queríamos treinar para que tudo corresse da melhor maneira. 

Mais do que a nossa turma, estávamos ali a representar a nossa Escola 

perante as escolas convidadas. O resultado final foi extremamente positivo, 

conseguimos cumprir o nosso objetivo: fechar em grande o final do ano letivo! 

 

No final, posso afirmar que vivi todos os momentos de forma intensa! O 

sentimento de pertença a uma escola, enquanto Professora, foi notório. Em 

representação da ESAG voltei a sentir aquela sensação de representar a 

“minha” escola, antes sentida enquanto atleta do Desporto Escolar. Lembro-me 

de saltar de felicidade a cada cesto concretizado pelas nossas equipas, em 

cada passada da corrida dos nossos atletas, em cada acrobacia dos nossos 

ginastas. Vivi intensamente todos os momentos e cresci. Cresci e aprendi a ser 

Professora “além-fronteiras”, fora da sala de aula e até mesmo fora da escola… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23. Atuação no Sarau da ESAG 
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6. As últimas palavras… 
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6. As últimas palavras… 

 

“Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária 

para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam 

pisar pelo menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês possam pisar pelo menos nos 

altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando 

atravessarem os vales das perdas e das frustrações.” 

(Augusto Cury) 

 

É hora de escrever as últimas palavras, aquelas que irão fechar este 

documento e que em termos abstratos representam o culminar de um ciclo de 

formação. Um ciclo recheado de momentos importantes para o meu 

desempenho profissional. Este último ano, de Estágio Profissional, foi 

verdadeiramente um ano repleto de bons e importantes momentos.  

Na verdade, este foi um ano no qual enfrentei algumas dificuldades, mas 

que foram encaradas como desafios, sendo que o MED se assumiu como um 

dos mais relevantes.  

Foi um ano repleto de momentos de excelência, com uma turma constituída 

por verdadeiros estudantes. De facto, a relação de afetividade (positiva) criada 

com os meus alunos foi, sem dúvida, uma grande conquista. Neste ambiente 

fui assumindo o papel de professora, outrora não conseguido pela existência 

de uma mistura de sentimentos que me dividia entre o papel de professora e o 

de aluna. Na assunção deste papel foram surgindo sentimentos de liderança, 

que, coadjuvados com algumas rotinas, serviram de suporte ao caminho 

trilhado. Por fim, chegou a hora de revitalizar um pensamento, outrora 

desmoronado, dando a conhecer o lado mais positivo daquela que é a minha 

modalidade: o Atletismo.  

O meu passado nesta modalidade, e não só, teve também um contributo 

importante na minha formação, transportando e remodelando ideias e 

pensamentos passados para se adaptarem à realidade presente. Neste 

quadro, vejo, hoje, um grande sonho ser conquistado…o sonho de poder aliar 

as minhas duas paixões. Por um lado, a Escola, o ensino, a Educação Física, 

os alunos e toda a comunidade educativa. Por outro, o atletismo e a prática 

desportiva. Hoje, posso ainda afirmar que este sonho será prolongado, pela 
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oportunidade que surgiu de fazer um Estágio Profissional (remunerado) aliando 

a via do ensino e a via do treino de Atletismo. Assim, a partir de outubro 

poderei dar mais vida a este sonho. 

Levo comigo a certeza de que contribuí para o desenvolvimento, para a 

aprendizagem e formação dos meus alunos e que, neste processo recíproco, 

também eles contribuíram para o meu desenvolvimento, para a minha 

aprendizagem e formação. Estes foram os alunos, a turma, com quem tive o 

primeiro contacto no papel de Professora. No entanto, outros intervenientes 

contribuíram para o meu crescimento, dentre os quais os meus colegas de 

estágio, muitos foram os momentos de amizade e partilha; o professor 

cooperante, pelo exemplo daquilo que sempre ansiei ser; a professora 

orientadora, pelo trabalho de excelência sempre desenvolvido; e os restantes 

professores da ESAG, pelos momentos de partilha e todos os ensinamentos. 

No final, apenas posso afirmar que ao longo deste ano cresci, aprendi e vivi 

intensamente todos os momentos, por forma a tornar-me naquilo que sou 

hoje…Professora de Educação Física. 
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8. Anexos 

 

Anexo I – Declaração de Autorização da utilização das imagens das aulas 

 

 

Declaração de Autorização 

 

Eu, ______________________________________________, encarregado(a) 

de educação do(a) aluno(a) ___________________________________, nº 

___, da turma ___, tomei conhecimento e autorizo a utilização das fotografias 

tiradas nas suas aulas de Educação Física, ao longo do corrente ano letivo 

(2011/2012), para trabalhos elaborados pela Professora Estagiária Daniela 

Ferreira, no âmbito do Estágio Profissional (ex. Relatório Final de Estágio). 

 

 

Vila Nova de Gaia, ___ de _______ de 2012 

 

O Encarregado de Educação e o Aluno, 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Anexo II – Resumo apresentado no IJUP’12 

 

Contribution of the Sport Education Model for the students 
involvement in learning of Acrobatic Gymnastics 

 

D. Ferreira
1
; P. Mota

2
; P. Batista

3
 

 

1
Faculty of Sport, University of Porto, Portugal 

2
High School of Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia, Portugal 

3
CIFI2D, Faculty of Sport, University of Porto, Portugal 

 

This work represents part of a personal report referred to the experience of a Physical 

Education pre-service teacher in the professional training context related to the 

implementation of the Sport Education Model. The Sport Education Model aims to 

training students’ sportingly competent, cults and enthusiasts (Siedentop, 1987; Hastie, 

2004) [1]. Graça e Mesquita (2009, p.59) [2] said that is a model that "meets the need to 

give a slant to the affective and social learning". In this context, the purpose of this 

study was to examine how students of a class of secondary school became involved in 

Acrobatic Gymnastics lessons organized under the aegis of Sport Education model. The 

application of the Gymnastic unit occurred in the first period of the academic year of 

2011/2012, in a school in the city of Vila Nova de Gaia. The teaching process was 

conducted by a pre-service teacher of the course of Masters in Physical Education 

Teaching in Primary and Secondary Schools, Faculty of Sport, University of Porto.The 

corpus of study was the board diary developed during the period in which the model 

was applied and the blog built by students during the unit. In the board diary were 

described events of seven lessons of sixty minutes each, among the 7
th

 October and 18
th

 

November. The blog was built by students and worked as a space for sharing and 

dissemination among students of this class, teacher and some parents. This included a 

digital newspaper, interviews with the captains/coaches and teachers, a gallery of all 

classes and training, as well as the events classification. The analysis of the report and 

the blog information resulted in the following evidences: (i) students were greatly 

involved in the process, reflecting the high degree of motivation in the classroom and 

outside the classroom; (ii) it was visible that the students learned not only in motor 

skills but also in the psychosocial domain; (iii) like the students, the teacher (the author) 

was also heavily involved, and this investment has found reflection in student 

involvement; (iv) the enthusiasm and festivity levels were present throughout the unit, 

focusing more on the final event preparing where the commitment of the students in the 

various tasks exceeded the expected; (v) the blog has been a crucial factor in prolonging 

the students involvement outside the classroom context, revealing it was also an 

aggregator element for your interest and curiosity that attracted not only students but 

also parents. From a personal standpoint it should be stressed that the adoption of this 

model was extremely gratifying. I can even say that I cannot imagine the teaching of 

this mode in a different configuration, which was so enthusiastic! Throughout the 

course I have always tried to involve students in this process that it had viewed so 

complex but which in the end became extremely rewarding. Note also that the 

application of this model enabled the student-teacher relationship development not only 

in the class context but also outside the classroom. 
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Anexo III – Relatório de Análise da Instrução da Aula de Atletismo 

 

Análise da Instrução - Atletismo 

22.05.2012 

 

Martins (2009) afirma que o Feedback é uma ferramenta fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem e, por isso, importa que este seja específico, corretivo e congruente com 

a matéria de ensino, pois só assim consegue ser eficaz. Werner e Rink (1987, cit. Por Rosado 

e Mesquita, 2009, p.74) afirmam que “(…) a clareza da informação e o fornecimento de FB 

apropriado foram descritos como essenciais na eficácia do ensino”. 

É, assim, importante que o professor avalie os seus feedbacks quanto ao seu objetivo, 

direção e clareza para que o processo de ensino-aprendizagem não seja comprometido. 

Seguindo esta constatação, recorri à gravação de uma aula lecionada (supervisionada) para 

posteriormente ser analisada. 

Os feedbacks emitidos serão analisados quanto ao seu objetivo - avaliativo, declarativo, 

prescritivo ou interrogativo - e à sua direção – individual, grupo ou turma. 

 

1º Exercício (Parte Inicial) – Ativação Geral 

 “Para aquecer, lembram-se da semana passada? Fila indiana, o último da fila passa à frente 

ao primeiro apito, dois apitos continuam em corrida contínua, e assim sucessivamente, está? A 

equipa verde vai-se fundir com a equipa vermelha e vão formar um grupo de fila indiana. A 

amarela está quatro e a azul também estão três, pronto. Já sabem, fila indiana. Atenção, 

adequar sempre o ritmo não só às nossas capacidades, mas ter em conta as capacidades dos 

colegas. Ok? Quem vai à frente tem de estar atento para ver se os colegas vão longe, está? 

Vamos lá…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / Encorajamento 6 

Negativo / Reprimenda 0 

Descritivo 5 

Prescritivo 12 

Interrogativo 1 

TOTAL 24 
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Direção Frequência 

Individual 15 

Grupo 4 

Turma 5 

 

“Já sabem que têm de adequar o vosso ritmo também aos colegas” (objetivo/componente 

crítica) 

 

“Continua em corrida, Paulo
18

!” – Prescritivo 

 

“O exercício, Gonçalo
19

?” – Interrogativo 

 

“Meninas, vamos lá, está quase a acabar!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

 

2º Exercício (Parte Inicial) – Flexibilidade 

“Flexibilidade, vamos lá Capitães!” 

 

(Os alunos estão de tal forma rotinados, que basta apenas falar em duas palavras – 

“flexibilidade” e “capitães” – que eles organizam-se e iniciam logo o exercício.) 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

1 

Negativo / 
Reprimenda 

0 

Descritivo 0 

Prescritivo 5 

Interrogativo 0 

TOTAL 6 

 

 

 

 

                                                           
18

 Nome fictício 
19

 Nome fictício 
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Direção Frequência 

Individual 6 

Grupo 0 

Turma 0 

 

“Paulo
20

, afasta mais as pernas…” – Prescritivo 

 

“É isso mesmo, Inês
21

!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

3º Exercício (Parte Fundamental) – Técnica de Corrida 

“Hoje, precisamos apenas de três pistas. A equipa verde continua com a equipa vermelha. 

Organizem-se por estas três pistas, técnica de corrida, primeiro. Equipa vermelha com a equipa 

verde, amarelos para o meio. No meio está a virtude, é o que se costuma dizer. Primeiro, já 

sabem qual é o exercício, skippings baixo. O que é que eu quero? Atenção ao movimento 

circular, os braços, como é que são os braços? São aqui (demonstração)? Sempre em 

movimento contra lateral com as pernas. (…) Está? Só isto, aqui baixo, joelho mais baixinho 

(demonstração do movimento correto). Quando for o alto, aí sim quero o joelho bem lá em 

cima. Atenção, Paulo
22

 não quero isto com as pernas estendidas, aqui (demonstração), está 

bem? Saem os primeiros, já sabem, mais ou menos a meio vão saindo os segundos, os 

terceiros e, por fim, os últimos. Vamos lá, siga!” 

“Agora, joelhos cá em cima, skippings alto. A mesma coisa, (demonstração) joelhos cá em 

cima, sempre a circular e os braços sempre em movimento contra lateral, ok? Vamos, saem os 

primeiros…” 

 

“Lembram-se dos steps, do ‘salta pocinhas’, lembram-se? (…) Joelho cá em cima, já sabem, e 

perna de trás de preferência estendida, está? E sempre seguido até ao cone azul na mesma. 

Só isto… (demonstração) (…) Vamos lá os primeiros…” 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

28 

Negativo / 
Reprimenda 

5 

Descritivo 6 

Prescritivo 36 

Interrogativo 2 

                                                           
20

 Nome fictício 
21

 Nome fictício 
22

 Nome fictício 
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TOTAL 77 

 

Direção Frequência 

Individual 59 

Grupo 17 

Turma 1 

 

“Atenção ao movimento circular, (…) os braços sempre em movimento contra lateral com as 

pernas” (componentes críticas) 

 

“Já sabes que o apoio é feito com o terço anterior…” (componente crítica) 

 

“Steps (…) joelho cá em cima, perna de trás de preferência estendida” (componente crítica) 

 

“Gonçalo
23

, circula mais…” – Prescritivo 

 

“Isso Cristóvão
24

, bom!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

“Não quero isso, Carolina
25

!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

 

“Gustavo
26

, estás de pernas de pau…” – Descritivo 

 

“Como é que é feito o apoio, Paulo
27

?” - Interrogativo 

 

 

4º Exercício (Parte Fundamental) – Corrida entre cones 

“Vamos passar para ali. Já sabem, vamo-nos distribuir pelos níveis. Os rapazes podem 

começar já neste (aponta), as meninas é melhor começarem naquela (aponta) e quando se 

sentirem muito confortáveis podem experimentar este (aponta), está bem? Cheguem mais para 

trás, para ganhar um bocadinho mais de balanço. Já sabem, tentar correr com uma postura 

correta, ou seja, tronco direito, com braços sempre a trabalhar e tentar levantar os joelhos na 

corrida, está? Vamos, os primeiros…” 

                                                           
23 

Nome Fictício 
24

 Nome fictício 
25

 Nome fictício 
26

 Nome fictício 
27 

Nome Fictício 
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Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

15 

Negativo / 
Reprimenda 

1 

Descritivo 5 

Prescritivo 11 

Interrogativo 3 

TOTAL 35 

 

Direção Frequência 

Individual 32 

Grupo 3 

Turma 0 

 

“Tentar correr com uma postura correta, ou seja, tronco direito, com braços sempre a trabalhar 

e tentar levantar os joelhos na corrida” (objetivos/componentes críticas) 

 

“Só estás a trabalhar a frequência, não estás a trabalhar a amplitude da passada (…)” 

(objetivo/componente crítica) 

  

“Teresa
28

, mais rápido” – Prescritivo 

 

“Isso Gonçalo
29

, já estou a gostar mais…” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

 “Gustavo
30

, como é que eu disse que tinhas de desacelerar no final?” – Interrogativo 

 

“Estás a correr um bocado aqui a arrastar-te…” – Descritivo 

 

“Gonçalo
31

, esse está muito pequeno para ti!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

 

 

 

                                                           
28 

Nome Fictício 
29 

Nome Fictício 
30 

Nome Fictício 
31 

Nome Fictício 
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5º Exercício (Parte Fundamental) – Salto em Comprimento (1ª parte) 

“Vamos lá para o fundo, para a caixa de areia. (…) Olhem, já sabem, cada um com a sua 

marca, 20 passos normais. Vamos, rápido! (…) O que é que vamos fazer primeiro? Primeiro 

que tudo, vamos ver se a corrida está certa para dar ali no 6, correto? Já sabem, sai um daqui 

e um dali (aponta). O que é que eu quero? Quando caem na areia, vão lá alisar a areia, como 

fizemos na última aula, ok? Sem esquecer isso. (…)” 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

5 

Negativo / 
Reprimenda 

3 

Descritivo 8 

Prescritivo 24 

Interrogativo 3 

TOTAL 43 

 

Direção Frequência 

Individual 42 

Grupo 0 

Turma 1 

 

“Depois de fazerem, alisam a areia!” (componente crítica) 

 

“Teresa
32

, meio pé para lá e podes vir um bocadinho mais rápida.” – Prescritivo 

 

“Teresa
33

, o que é que tens de fazer, a corrida como é que tem de ser?” – Interrogativo 

 

“Bom, ótimo!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

“Gustavo
34

, estás a travar ali na tábua…” – Descritivo 

 

“Paulo
35

, se não falares no início da corrida dá-te certo!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

                                                           
32 

Nome Fictício 
33 

Nome Fictício 
34 

Nome Fictício 
35 

Nome Fictício 
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5º Exercício (Parte Fundamental) – Salto em Comprimento (2ª parte) 

“Como é que nós vimos que era a queda do salto em comprimento? Um de cada vez, alguém 

que me explique. (…) Quando chamamos, por exemplo, com o pé direito, o joelho esquerdo vai 

subir, bem lá em cima, e esta perna vai sair de preferência esticada e depois, lá em cima 

vamos puxar o corpo todo para a frente e a queda é com as pernas semi afastadas, a cair ao 

mesmo tempo, e sempre aqui (demonstração de pernas fletidas). Pensem que têm de ir buscar 

uma bola lá à frente, está? E depois saem para a frente. 

(Demonstração do exercício…) 

(…) Já sabem, dois saltos a cada um na mesma. Esta zona está igualmente pontuada (…) ok? 

Vamos!” 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

5 

Negativo / 
Reprimenda 

1 

Descritivo 12 

Prescritivo 2 

Interrogativo 6 

TOTAL 26 

Direção Frequência 

Individual 26 

Grupo 0 

Turma 0 

 

“Quando chamamos, por exemplo, com o pé direito, o joelho esquerdo vai subir bem lá em 

cima, e esta perna vai sair de preferência esticada e depois, lá em cima vamos puxar o corpo 

todo para a frente e a queda é com as pernas semi afastadas, a cair ao mesmo tempo, e 

sempre aqui (Demonstração de pernas fletidas).” (componentes críticas) 

 

“Depois saem para a frente” e “já sabem que quem salta, alisa” – questão regulamentar 

 

“Gustavo
36

, mais para a frente.” – Prescritivo 

 

“Estás a saltar à frente.” – Descritivo 

 

                                                           
36 

Nome Fictício 
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“Foi bom, Cristóvão
37

!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

“Teresa
38

, como é que tens de cair?” – Interrogativo 

 

“Teresa
39

, (…) aqui não!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

 

 

6º Exercício (Parte Fundamental) – Estafeta 4x50m 

“O que é que vamos fazer? Como estamos 10, fazemos novamente duas estafetas de 5 

elementos, cada equipa, está bem? Fazem os 3 amarelos com os 2 verdes e os 3 azuis com os 

2 vermelhos. Olhem, decidam já o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º percursos! (…) Malta, estão todos? 

Venham todos! Quem são os últimos elementos? (…) O último elemento é ali. Já sabem, zona 

de transmissão é entre estes dois cones e entre aqueles dois a zona de balanço. Usem pistas 

dois e três. Os seguintes continuam (…) a zona de balanço começa aqui nas setas (…) Rute, 

aqui como é em curva a zona de transmissão deles começa mais à frente e termina mais à 

frente, mas não há problema (…) (explicação das zonas percurso a percurso…)” 

 

Tipologia de Feedback Frequência 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

2 

Negativo / 
Reprimenda 

3 

Descritivo 1 

Prescritivo 3 

Interrogativo 0 

TOTAL 9 

 

Direção Frequência 

Individual 6 

Grupo 2 

Turma 1 

 

 “Aqui é o final da zona de transmissão, têm de transmitir o testemunho até aqui!” 

(componente crítica) 

 

“A tua zona de balanço começa aqui.” (componente crítica)  

                                                           
37 

Nome Fictício 
38 

Nome Fictício 
39 

Nome Fictício 



XLI 
  

 

“Gonçalo
40

, estás a demorar muito tempo!” – Avaliativo Negativo/Reprimenda 

 

“Um bocadinho mais atrás!” – Prescritivo 

 

“Vamos Gonçalo
41

, vamos, vamos!” – Avaliativo Positivo/Encorajamento 

 

“Partiste muito cedo Inês
42

…” – Descritivo 

 

 

Análise Geral da Aula 

  

Tipologia do Feedback Frequência Percentagem 

Avaliativo 

Positivo / 
Encorajamento 

62 28% 

Negativo / 
Reprimenda 

13 6% 

Descritivo 37 17% 

Prescritivo 93 42% 

Interrogativo 15 7% 

TOTAL 220 100% 

 

Direção Frequência Percentagem 

Individual 186 84% 

Grupo 26 12% 

Turma 8 4% 

TOTAL 220 100% 

 

Segundo Ribeiro (2008), o FB prescritivo parece ocorrer na maior parte das vezes na parte 

inicial da aprendizagem ou quando a tarefa se revela de mais difícil aquisição para os alunos. A 

investigação sugeriu que, no sentido de concretizar a especificidade do FB, existe a 

necessidade de o praticante receber informação técnica precisa acerca daquilo que fez (FBs 

descritivos) e/ou do que deve fazer para melhorar (FBs prescritivos) (Rosado e Mesquita, 2009, 

cit. por Martins, 2009). No meu caso, a percentagem de ocorrência de feedbacks prescritivos 

rondou os 42%, tendo os descritivos rondado os 17%. Assim, é possível verificar que cerca de 

60% dos feedbacks emitidos foram prescritivos e descritivos. 

                                                           
40 
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41 

Nome Fictício 
42 

Nome Fictício 
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Martins (2009) afirma que, segundo estudos de Piéron et al. (1997; Piéron et al., 1998, cit. 

Por Piéron, 1999, p.138), as proporções do FB avaliativo, representam quase 50% das 

intervenções do professor. Na minha aula a percentagem deste tipo de feedbacks rondou os 

34%, um pouco aquém dos 50% sugeridos pela literatura. Isto poderá prender-se com o facto 

de um elevado número de exercícios analíticos, onde a prescrição é prevalecente. 

Segundo estudos realizados por Piéron e R. Delmelle (1982); Piéron e V. Delmelle (1983); 

Piéron (1999) (cit. por Martins, 2009) que concluíram que as intervenções interrogativas 

apresentam uma frequência claramente menor (entre 7,5% e 15% das intervenções), 

comparativamente às restantes. Neste parâmetro, a percentagem de ocorrência da minha aula 

encontra-se muito próxima da sugerida pela literatura (7% para 7,5% a 15%). 

Através da análise do quadro acima apresentado, torna-se mais fácil identificar a tipologia 

de feedback mais prevalecente ao longo da aula, o prescritivo. No entanto, a tipologia avaliativa 

foi também prevalecente. No que à direção do feedback diz respeito, prevaleceu o feedback 

individual. O fecho do ciclo de feedback foi identificado em diversas vezes, uma vez que como 

os alunos se encontravam organizados por vagas/individualmente, quase na totalidade dos 

exercícios, tornava-se fácil fechar o ciclo cada vez que ele tornava a realizar a tarefa. No 

entanto, talvez este parâmetro não seja muito ajustado a este tipo de tarefa, uma vez que os 

alunos apenas têm oportunidade de voltar a exercitar passado algum tempo (significativo). E 

neste tipo de tarefas, o fecho de ciclo torna-se interminável.  

O questionamento esteve presente ao longo de todas as instruções, sendo que cada vez 

que a informação era apresentada, era realizada de uma forma mais descritiva, devido ao 

objetivo à familiarização dos exercícios e do facto de ser uma aula em que os conteúdos eram 

revistos. No entanto, o estilo de instrução vigente foi um estilo de instrução direta, sendo 

necessário utilizar mais frequentemente o questionamento. Numa fase inicial, a prescrição é 

mais correta, mas numa fase de consolidação o questionamento deve ser mais consistente e 

intencional. 

Importa ainda realçar que, no que concerne à referência às componentes críticas, em todas 

as instruções dos exercícios, foquei o objetivo e as componentes críticas pré estabelecidas, no 

plano de aula. 

Foi possível verificar que, embora nem sempre os alunos conseguissem cumprir, na íntegra, 

o objetivo dos exercícios, um feedback de encorajamento era emitido, devido ao elevado 

caráter técnico das tarefas. Assim, tento também enaltecer os aspetos motivacionais dos 

exercícios. 

Sucintamente, esta análise foi bastante importante pela informação que é capaz de 

fornecer, relativamente à minha atuação, mais especificamente ao nível da instrução, para com 

os alunos. É percetível que necessito de melhorar na diversidade de feedbacks que emito, 

aumentando os avaliativos. Contudo, esta mudança apenas pode ser bem-sucedida se, num 

futuro próximo, atender a esses pontos, para conseguir fazer com que a minha atuação seja 

pautada por estilo de instrução mais correto. 
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Anexo IV – Plano da Aula de Atletismo sob análise da instrução 

 

Plano de Aula 

Professor: Daniela Ferreira 

Local/Espaço: Estádio (pista de Atletismo) Ano: 12º 

Hora: 12h00 Turma: C 

Duração: 60 minutos Data: 22-05-2012 

Aula nº 60 de 65 
Material: Testemunhos (4), apito, sinalizadores (40), quadro de pontuações, 
alisador da areia, tábua de chamada 

Nº de Alunos: 17 

Unidade Didática: Atletismo (9/11) Função Didática: Exercitação 

Objetivos ao nível das Habilidades Motoras: Realizar corrida, analiticamente, mantendo postura correta; Realizar a transmissão ascendente e/ou 

descendente do testemunho, em corrida; Realizar o salto em comprimento, cumprindo/respeitando todas as suas fases.  

 

Objetivos ao nível da Condição Física: Desenvolver a coordenação geral, a velocidade de reação e as capacidades condicionais, nomeadamente a 

velocidade, a resistência, a força média, inferior e superior. 

 

Objetivos ao nível da Cultura Desportiva: Conhecer a importância de uma boa postura na corrida e todas as ações daí inerentes (tronco direito, 

frequência gestual, e ação circular dos MI com ação de griffé). Conhecer as vozes de partida. Conhecer as duas técnicas de transmissão e as suas 

vantagens e desvantagens: ascendente (Francesa) e descendente (Americana), e as zonas de transmissão. Conhecer os aspetos regulamentares 

mais importantes das disciplinas abordadas. 

 

Objetivos ao nível dos Conceitos Psicossociais: Assumir os valores do MED na modalidade de Atletismo, nomeadamente os princípios da 

entreajuda inter e intra equipa, o fair-play inter equipas, o espírito desportista, a autonomia, a responsabilidade, o empenho e a superação, em todos 

os exercícios. 

 
 Conteúdo 

Objetivos 
Específicos 

Situação de Aprendizagem 
Componente

s Críticas 
Organização 

Al./Prof. 

IN
IC

IA
L 

12h00 
(15’) 

Ativação Geral 

 

 

 

 

 

MED 

- Predispor o 

organismo para o 

exercício físico; 

 

- Adequar o ritmo 

de corrida às suas 

capacidades. 

 

 

MED: 

- Ser autónomo e 

responsável; 

 

- Demonstrar 

empenho e 

superação; 

 

- Cooperar com os 

colegas. 

1. “Avança e mostra” 
Os alunos encontram-se organizados por equipas. Cada 
equipa corre, à volta da pista, em fila indiana. Ao sinal 
sonoro da Professora, os alunos que estão no final da fila 
fazem um sprint até ao início da mesma e realizam um 
exercício de ativação geral. Os seus colegas terão de o 
imitar.  
 
Exemplos: Skipping alto, rotação dos MS à frente ou atrás, 
etc. 
 

 
 
2. Flexibilidade 
Os alunos realizam os exercícios de flexibilidade, sob as 
ordens do Capitão. 

- Correr a um 

ritmo adequado. 

Os alunos deslocam-se 

em fila indiana à volta 

da pista, organizados 

por equipas. 

 

 

As caras simbolizam o 

deslocamento da 

professora. 
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P
R

IN
C

IP
A

L 

12h15 
(40’) 

Técnica de 
Corrida 
 
 
 
 
 
Velocidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salto em 
Comprimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidas 
 
Estafetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condição Física 
 

- Adotar uma 
postura correta; 
 
 
 
 
 
 
- Correr, adotando 
uma postura 
correta; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizar uma 
corrida preparatória 
progressivamente 
acelerada; 
 
- Fechar o salto, 
caindo em 
agachamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partir de acordo 
com as vozes de 
partida; 
 
- Transmitir o 
testemunho com a 
técnica ascendente 
e/ou descendente; 
 
- Transmitir o 
testemunho, em 
corrida, tendo em 
atenção as zonas; 
 
 
 
 
 - Solicitar a força 
média, superior e 
inferior. 
 

3. Técnica de Corrida 
Os alunos encontram-se organizados pelas equipas, cada 
uma no seu corredor individual. Ao sinal da professora, os 
alunos saem por vagas, realizando os seguintes exercícios: 
- Skipping Baixo; 
- Skipping Alto; 

 
 
4. Corrida com cones 
Os alunos encontram-se organizados pelas equipas, cada 
uma no seu corredor individual. Os cones servem para que 
os alunos adotem uma postura mais correta na corrida. 
Assim, terão de correr fazendo os apoios entre os cones. 

 
5. “Acerta no 6 e vai mais além” – Salto em Comprimento 
Os alunos experimentam uma corrida com cerca de 10 
passos, acelerando progressivamente. Com a tábua de 
chamada, realizam a chamada com o pé que lhes é mais 
favorável. 
A tábua de chamada é pontuada de 2 a 6 pontos.  
Após realizarem a chamada, os alunos deverão manter uma 
postura correta, com o joelho da perna livre elevado e o 
tronco direito, olhando em frente. A queda é feita em 
agachamento. A zona de queda será também pontuada de 
2 a 6 pontos. 

 
Regras: Os alunos alisam a areia após saltarem; se fizerem 
a chamada para além da linha de 6 pontos, ou seja, para 
além da tábua de chamada, o salto é considerado nulo. 
 

6. Estafeta de 4x50m 
Os alunos, organizados por equipas, realizam uma 
competição de estafetas, com as zonas devidamente 
delimitadas. 

 

Sistema de pontuação: 1ª equipa: 4 pontos; 2ª equipa: 3 

pontos; 3ª equipa: 2 pontos; 4ª equipa: 1 ponto. 

 
7. Condição Física 
Os alunos realizam 3 séries dos seguintes exercícios de 
Condição Física: 
- Prancha Facial com cotovelos – 15” 
- Passagem da bola medicinal em cima e em baixo – 5x 
- Semi ponte em isometria – 15” 
- Posição de aranha com elevação exagerada da bacia e de 
um dos MI (isometria) – 10” cada MI  

- Realizar o apoio 
com o terço 
anterior do pé; 
 
- Realizar o 
movimento 
circular; 
 
- Anca 
posicionada em 
cima dos apoios; 
 
- Movimento 
contralateral de 
MI e MS; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizar a 
chamada a um pé; 
 
- Realizar a queda 
em agachamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Transmitir o 
testemunho 
dentro da zona de 
transmissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos encontram-
se organizados por 
equipas. 
 
As caras simbolizam o 
deslocamento da 
professora. 

FI
N

A
L 12h55 

(5’) 
Gestão do 
Material  

- Responsabilizar os 
alunos pela gestão 
do material. 

Os alunos recolhem o material.   
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Equipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os JP’s” 

João Silva 

Rute Cancela 

Joana Freitas 

Cláudia Meneses © 

“Special One’s” 

Mário Silva 

Maria Pereira 

Marta Cunha 

Isabel Ferreira © 

“Skittles” 

André Pinto 

Sara Cardoso 

Ana Rita Ferreira 

Ana Rita Oliveira © 

Cláudia Neves 

“Os Tótós” 

João Ferreira 

Pedro Silva 

Ana Catarina Santos 

Mariana Ribeiro © 

Alunas com Atestado Médico 

Ana Rita Sousa Ana Rita Soares 
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Anexo V – Entrevista semiestruturada a Aluno(a) participante no MED 

 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato digital 

 

Entrevistadora (E) – Qual a tua opinião, relativamente ao modo como as aulas de 

EF foram organizadas durante este ano letivo? (Aponta os aspetos que gostaste 

mais e que gostaste menos) 

Entrevistado(a) – Foi bom, termos aplicado. Nós estávamos habituados a ter o 

MED aplicado só a uma modalidade e acho que, ao aplicar a todas, dá para 

conhecer sempre mais as modalidades e para desenvolvermos todas aquelas 

em que o aplicamos. Acho que foi mais positivo nesse aspeto. Em relação aos 

aspetos negativos, não sei, eu acho que a competição em si é mais 

complicada, porque até não temos assim muito tempo e para conseguirmos 

fazer tudo bem, acaba por ser um bocado “à pressão”. Mas acho que no geral 

correu tudo bem. 

 

Entrevistadora (E) - A utilização deste formato (modelo de educação 

desportiva) deu uma configuração distinta às aulas de EF. O que é que 

para ti se revelou positivo? 

 

Entrevistado(a) – É positivo, também por um bocadinho do que eu já disse. 

Acho que as modalidades ficam um bocado mais “apuradas” e mais bem 

desenvolvidas se forem feitas com este modelo, porque acho que é mais 

produtivo. 

 

Entrevistadora (E) – Em termos de envolvimento nas aulas e tendo em 

conta os anos anteriores, com que tipo de abordagem te identificas mais? 

Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Este ano aplicamos o MED a todas, ou seja, às várias 

modalidades que praticámos, e acho que me identifico mais com isso porque 

se fosse sem o MED, se calhar não me tinha envolvido tanto e não me tinha 
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aplicado tanto, até por causa das equipas e por sabermos que temos de dar o 

nosso melhor, como se fosse uma mini competição, acho mais engraçado. 

 

Entrevistadora (E) – Obrigada. 
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Anexo VI – Entrevista semiestruturada a Aluno(a) Atleta no MED 

 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato digital 

 

Entrevistadora (E) – Consideras que o teu capitão/treinador fez um bom 

trabalho? Aprendeste com ele? Gostaste que fosse ele a ensinar-te? 

 

Entrevistado(a) – Sim, acho que nos ajudou bastante. Sim, gostei. Acho que 

dentro do grupo era a pessoa que estaria mais apta, digamos assim, para nos 

ajudar. 

 

Entrevistadora (E) – Gostarias de desempenhar a função de 

Capitão/Treinador? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que é bom passarmos por essa experiência e foi 

por isso que, noutra modalidade, até assumi esse cargo, digamos. Acho que é 

sempre interessante e é sempre uma experiência boa. 

 

Entrevistadora (E) – Achas que melhoraste a tua habilidade para a prática 

da Ginástica Acrobática? 

 

Entrevistado(a) – Sim, sem dúvida. 

 

Entrevistadora (E) – O que achaste sobre pertencer sempre à mesma 

equipa durante as aulas de Ginástica Acrobática? Quão importante foi a 

tua equipa para ti? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que foi bom. Apesar de ser bom e gratificante 

passar e trabalhar com todos os colegas, acho que foi bom manter o mesmo 

grupo porque já sabemos com o que podemos contar e as dificuldades de cada 

um. É importante, eu acho que nos ajuda e acho que é bom termos um meio só 

nosso para podermos desenvolver e nos habituarmos mais à modalidade. 
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Entrevistadora (E) – O que achaste deste género de aulas (Ginástica 

Acrobática) em comparação com a organização das aulas que tiveste 

anteriormente? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que com o MED é mais fácil. Primeiro, porque 

estamos dentro de equipas e podemo-nos ajudar uns aos outros. Depois, 

porque temos um capitão, que acho que nos dá um outro tipo de orientação, e 

acho que é sempre bom. 

 

Entrevistadora (E) – A abordagem neste formato (MED) fez-te sentir 

envolvido com o Desporto? Mais ou menos que numa abordagem 

tradicional? 

 

Entrevistado(a) – Sim, mais do que se não houvesse MED. 

 

Entrevistadora (E) – Como explicarias o MED a alguém que não tem 

qualquer conhecimento sobre o assunto? 

 

Entrevistado(a) – O MED é um modelo, como o nome indica, que acho que é 

basicamente: nós organizamo-nos em equipas e temos alguma orientação por 

parte de uma pessoa que fica com uma função mais destacada que é o 

capitão. A partir daí vamos abordar a modalidade de uma maneira diferente, 

como se fosse uma competição “à séria”, digamos assim. E é mais fácil para 

nós. 

 

Entrevistadora (E) – O que mais gostas no MED? 

 

Entrevistado(a) – O envolvimento! 

 

Entrevistadora (E) – Quais os aspetos positivos e negativos deste 

modelo? Farias algo diferente se participasses na organização outra 
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época? Que recomendações darias aos professores que estão a pensar 

introduzir o MED? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que positivo foi o facto de nos relacionarmos mais 

uns com os outros, de haver aquele espírito mais de competição, e tudo isso. 

Os negativos foram, muitas vezes, as rivalidades que existiam entre equipas 

que, pronto, não gosto muito… 

Não, eu acho que correu tudo bem. Diria para apostarem na modalidade, 

porque acho que é uma maneira mais divertida, digamos assim, de conhecer 

os desportos que falamos, e não tão monótona, se calhar. 

 

Entrevistadora (E) – Sentes que o facto de as aulas terem sido 

organizadas sob égide do MED te motivou para a prática da modalidade 

em questão? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Sim, eu acho que, por exemplo, o Andebol que era uma 

modalidade que à partida não dominava muito, e até mesmo a ginástica, 

ajudou-me e senti-me mais motivada em construir o esquema, em apresentá-lo 

e em fazer as coisas o melhor possível. 

 

Entrevistadora (E) – Sentes que cresceste, enquanto pessoa? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Sim, acho que desenvolvi capacidades que se calhar não 

conhecia e até mesmo o espírito de competição e todos os valores que é 

preciso ter dentro da equipa acho que foram desenvolvidos. 

 

Entrevistadora (E) – Obrigada. 
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Anexo VII – Entrevista semiestruturada a Aluno(a) Capitão/Treinador(a) no 

MED 

 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato digital 

 

Entrevistadora (E) – Consideras que fizeste um bom trabalho enquanto 

capitão/treinador? Conseguiste fazer com que os teus “atletas” 

aprendessem? Gostaste de ser tu a ensiná-los? 

 

Entrevistado(a) – Acho que sim, acho que com este projeto conseguimos 

aprender outras formas de ver as diferentes modalidades, conseguimos 

interagir doutra forma como não interagimos antes. Conseguimos, também, 

com esta experiência, adquirir uma outra mentalidade sobre como abordar os 

diferentes exercícios e as diferentes variantes que as modalidades têm. E ao 

passar por estas etapas, conseguimos ainda compreender como é a tarefa dos 

professores por termos de lidar com os atletas. 

A parte de gostar de ser eu a ensiná-los, não era uma coisa que eu gostasse 

de fazer, mas no final até gostei de fazer. Sinceramente, no início, não era uma 

coisa que quisesse fazer, mas com o passar do tempo e das aulas passei a 

integrar-me melhor na maneira de tratar os exercícios e os objetivos propostos 

para a aula e acho que acabei por conseguir ajudar os meus colegas. 

 

Entrevistadora (E) – Achas que melhoraste a tua habilidade para a prática 

da Ginástica Acrobática? 

 

Entrevistado(a) – Este ano melhorei, sem dúvida. Eu praticamente no ano 

passado não conseguia fazer um pino que fosse e este ano… 

É claro que me esforcei imenso para melhorar essas dificuldades que eu tinha, 

por assim dizer, mas acho que foram uns meses em que deu para melhorar 

muito as minhas capacidades. 
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Entrevistadora (E) – O que achaste sobre pertencer sempre à mesma 

equipa durante as aulas de Ginástica Acrobática? Quão importante foi a 

tua equipa para ti? 

 

Entrevistado(a) – É assim, em termos de a equipa ser sempre a mesma, eu 

acho que deveríamos ter mudado de equipas, para dar para conhecer melhor 

os outros colegas. Porque havia coisas que eu gostava de ter feito e acabei por 

não fazer porque o grupo não proporcionava esse tipo de exercícios e outras 

coisas. Mas, no fundo, independentemente de quem estivesse lá, eu sabia que 

eles se iam esforçar e eu ia acabar por gostar de fazer. 

Em relação à equipa, não nos podemos esquecer que isto não é um trabalho 

individual e acabamos sempre por estar ligados a outras pessoas e essas 

pessoas acabam, de certa forma, por nos marcar, de boa ou má maneira. Ou 

seja, acabamos sempre por ter boas ou más recordações delas e acho que é 

sempre importante realçar o espírito de equipa e o empenho que todos tiveram. 

 

Entrevistadora (E) – O que achaste deste género de aulas (Ginástica 

Acrobática) em comparação com a organização das aulas que tiveste 

anteriormente? 

 

Entrevistado(a) – É um modelo diferente que, como já disse, acho que traz um 

conjunto de aspetos que são completamente diferentes do modelo apresentado 

anteriormente, e isso faz com que os alunos consigam evoluir mais e ter outra 

maneira de pensar sobre o assunto. 

 

Entrevistadora (E) – A abordagem neste formato (MED) fez-te sentir 

envolvido com o Desporto? Mais ou menos que numa abordagem 

tradicional? 

 

Entrevistado(a) – Sim, no fundo o espírito do MED é a competição, o fair-play, 

o espírito de equipa e, quer queiramos quer não, essa competição entre 

equipas acaba sempre por fazer com que cada equipa queira vencer o torneio 
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em que está inserido. E isso faz com que não só o empenho e o interesse seja 

diferente, como depois os resultados obtidos sejam, de certa forma, mais 

favoráveis.  

Fez-me sentir, sem dúvida, muito mais envolvido do que numa abordagem 

tradicional. 

 

Entrevistadora (E) – Como explicarias o MED a alguém que não tem 

qualquer conhecimento sobre o assunto? 

 

Entrevistado(a) – É uma maneira diferente de viver e experimentar as 

diferentes modalidades e acho que só passando pela experiência é que cada 

pessoa pode tirar as suas conclusões e fazer as suas reflexões. Mas, de certa 

forma, e como já disse, é esse espírito de equipa, o ambiente de 

competitividade existente e, no fundo, a união que acabamos por fazer com os 

colegas. 

 

Entrevistadora (E) – O que mais gostas no MED? 

 

Entrevistado(a) – A competitividade. 

 

Entrevistadora (E) – Quais os aspetos positivos e negativos deste 

modelo? Farias algo diferente se participasses na organização outra 

época? Que recomendações darias aos professores que estão a pensar 

introduzir o MED? 

 

Entrevistado(a) – Bem, relativamente a aspetos positivos, penso que ao longo 

desta conversa já tive a hipótese de referir vários. Em relação a novas 

maneiras de ainda tornar este modelo mais atrativo, não sei… 

 

Entrevistadora (E) – Sentes que o facto de as aulas terem sido 

organizadas sob égide do MED te motivou para a prática da modalidade 

em questão? Porquê? 
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Entrevistado(a) – Como já tínhamos utilizado este modelo no ano passado, eu 

já sabia mais ou menos como é que ia ser. Mas todos os anos, 

independentemente da modalidade, é sempre diferente. Não só pelos 

professores serem diferentes, pelos colegas serem outros, acaba sempre por 

ser uma experiência nova. E, de certa forma, acho que, independentemente da 

modalidade que estejamos a abordar há sempre maneiras diferentes de 

abordar essas modalidades no MED, relativamente a um modelo mais 

tradicional. 

 

Entrevistadora (E) – Sentes que cresceste, enquanto pessoa? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Sim, porque em comparação com o modelo mais tradicional, 

o MED obriga-nos a interagir mais com os nossos colegas, e acabamos por 

nos sentir mais ligados, por assim dizer, com aquilo que fizemos e, no futuro, é 

dessas coisas que nós nos recordamos. 

 

Entrevistadora (E) – Obrigada. 
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Anexo VIII – Entrevista semiestruturada a Aluno(a) sem experiência do MED 

 

As restantes entrevistas encontram-se no CD, em formato digital 

 

Entrevistadora (E) – Após as aulas de Ginástica Acrobática consideras 

que melhoraste a tua habilidade para a sua prática? 

 

Entrevistado(a) – Sim. 

 

Entrevistadora (E) – Consideras que as aulas que tiveste te motivaram 

para a prática da modalidade? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Eu já praticava antes e gosto imenso, por isso acho que não 

mudou assim muito… 

 

Entrevistadora (E) – O que mais gostaste nas aulas de Ginástica 

Acrobática? Ficaste envolvido na Ginástica Acrobática? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que é a interação e podermos ajudar-nos uns aos 

outros a melhorar. Sim, já estava e agora continuo. 

 

Entrevistadora (E) – Quais os aspetos positivos e negativos das tuas 

aulas? Farias algo diferente? Que recomendações darias aos professores 

para a organização das aulas desta modalidade? 

 

Entrevistado(a) – Eu acho que se calhar o professor podia envolver-se mais e 

ajudar-nos mais a melhorar, porque sinceramente acho que isso não aconteceu 

muito. Sim, punha-o a ajudar-me, por favor! 

Recomendava que houvesse mais organização, porque basicamente o ‘stôr’ 

entrega-nos as figuras e nós ficamos um bocado assim lá “à balda”. 
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Entrevistadora (E) – Durante a abordagem desta modalidade sentes que 

cresceste enquanto pessoa? Justifica. 

 

Entrevistado(a) – Sim, de certa forma cresci porque pude ajudar os outros e 

crescer com os outros, e isso é importante. 

 

Entrevistadora (E) – Por fim, conheces o Modelo de Educação Desportiva? 

Como é que contactaste com ele?  Gostarias que o modelo fosse adotado 

nas tuas aulas? Porquê? 

 

Entrevistado(a) – Não. 

 

Entrevistadora (E) – Obrigada. 
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